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Ne protejăm părinții!
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Peste 1.500 de vârstnici neajutorați vor fi sprijiniți de Primărie
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Situația epidemiei
de coronavirus
906 de persoane infectate la nivel național
? persoane infectate/în carantină
în județul Cluj

6.016 persoane în carantină
96.055 de persoane în izolare
86 vindecați
14 decese
*Potrivit ultimei înștiințări
a Grupului de Comunicare Strategică
PUBLICITATE

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

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
PUBLICITATE

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

Clujenii au înțeles gravitatea situației și rămân acasă pentru a-și proteja semenii. Nici bătrânii singuratici nu sunt uitați,
ei vor primi ajutor din partea Primăriei. 0372/280499 este numărul de telefon la care pot cere sprijin. Pagina 4
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EDUCAȚIE

Final de mandat
la cârma Inspectoratului
Școlar Județean Cluj
Într-un mesaj remis Monitorul de Cluj, inspectorul școlar general Valentin Cuibus a
ținut să mulțumească tuturor celor care i-au
fost alături în cei aproape opt ani de mandat. Mandatul managerial al lui Valentin Cuibus la cârma Inspectoratului Școlar Județean
Cluj nu a mai fost prelungit de actualul ministru al Educației Naționale, Monica Anisie.
„Prin toți profesorii, directorii și inspectorii săi, alături de elevi și părinți, învățământul
preuniversitar clujean a ajuns, în acest timp,
să ﬁe cel mai bun din țară, să ﬁe un exemplu
– și motiv de invidie colegială pentru ceilalți
–, să ﬁe gazda olimpică a 120 de țări, să aibă
cel mai tare sediu și multe altele; dar, mai ales,
a reușit să ﬁe o extraordinară echipă, împreună cu care am muncit și am construit”, a
precizat Cuibus în mesajul său de mulțumire.

ACTUALITATE

Români inventivi: Și-a scos
peștișorul la plimbare!
Ordonanța militară nr. 3 prin care a fost
instituită carantină totală prevede că posesorii de animale pot ieși cu acestea la plimbare, însă doar în aproprierea locuinței. Posesorii de animale de companie dau dovadă de
creativitate în vreme de carantină totală. Unii și-au scos la plimbare... peștii, alții și-au
plimbat pisica mai bine de 30 de kilometri.
„Oamenii sunt foarte inventivi. Un bărbat
și-a scos peștele în pungă pe stradă motivând
că își plimbă animalul de companie. Pe un
alt om l-am descoperit cu pisica la 30 de kilometri distanță de domiciliu. Sunt lucruri
greu de crezut, dar adevărate!”, a dezvăluit
Cosmin Andreica, reprezentant al Sindicatului Polițiștilor (EUROPOL).
Mai sunt și posesori de animale care, dimpotrivă, fac tot posibilul să nu iasă din casă.
Un exemplu este o femeie care și-a scos cățelul
„la plimbare”, ținând bietul patruped în lesă de la balcon, respectând astfel în același
timp și izolarea la domiciliu.

07 99 55 77 99 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.
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Tratament unitar avizat
pentru bolnavii de COVID-19
Ministerul Sănătății a dat undă verde unui protocol unic
național de tratament pentru infecția cu COVID-19
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TOATE ANVELOPELE
SI JANTELE INTR-UN
SINGUR LOC!!
Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope
www.adax.ro

www.adax.ro

www.adax.ro

Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca
Tel. Mobil : 0722.619.317
2.619.317
4.411.691
Tel. Fix :
0264.411.691
@adax.ro
Email : office@adax.ro
 Experiență de
peste 20 ani
e
 Disponibilitate
mare în stoc
 Orice anvelopaa
sau janta la
comanda

Ministerul Sănătăţii
a aprobat un protocol
de tratament la nivel naţional pentru infecţia
cu noul virus SARS-CoV-2.
Pentru managementul clinic al pacienţilor infectaţi
cu virusul SARS-CoV-2, Comisia de Boli Infecţioase a
Ministerului Sănătăţii a elaborat un protocol de tratament a infecţiei cu virusul
SARS-CoV-2, utilizând evidenţele medicale internaţionale. Drept urmare, a fost
elaborat proiectul de Ordin
pentru aprobarea protocolului de tratament a infecţiei cu noul coronavirus.
Potrivit documentului
semnat de secretarul de stat
Horaţiu Moldovan, Ministerul Sănătăţii aprobă Protocolul de tratament a infecţiei cu noul coronavirus. Astfel, direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în
furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire
prevederile din ordin.
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În anexa documentului
citat este precizat faptul că,
la ora actuală, nu sunt medicamente aprobate pentru
tratamentul infecţiei COVID-19. Totuşi, medicamentele propuse în acest protocol se bazează pe experienţa epidemiei de SARS din
2003, MERS din 2012, dar şi

Tratamentul simptomatic al noului coronavirus poate ﬁ util în majoritatea cazurilor de îmbolnăvire,
menţionează Protocolul de tratament avizat de Ministerul Sănătăţii.

pe datele acumulate până
în prezent din pandemia
SARS-Cov-2.
Medicii chinezi au evaluat in vitro cinci medicamente aprobate de Food and Drug
Administration (FDA) şi două antivirale cu spectru larg
împotriva SARS-CoV-2. Una
dintre concluziile lor a fost
că „cloroquina medicament
anti-malaric, utilizat şi în bolile reumatice, cu efecte imunologice, este extrem de eﬁcientă în controlul infecţiei
cu 2019-nCoV in vitro” şi că
„datele de siguranţă sugerează că ar trebui evaluată
la pacienţii umani care suferă de noul coronavirus”.
De asemenea, se menţionează că grupa de risc este

constituită din persoanele de
peste 65 de ani, şi/sau cele
cu disfuncţii de organ (pulm,
cardiace, hepatică), diabet
zaharat, coronaropatie, BPOC,
HTA. Durata de tratament este una orientativă, ea se poate prelungi sau scurta în raport cu evoluţia pacientului,
însă fără a se reduce sub cinci
zile, cu condiţia să nu apară
efecte adverse severe.

Care sunt criteriile
de externare?
Cazurile uşoare pot ﬁ externate rapid sau chiar îngrijite la domiciliu, cu următoarele recomandări: minim 14
zile de izolare cu monitorizarea stării de sănătate (direct
sau telefonic) şi cu precauţii

luate (cameră individuală),
purtarea măştii de protecţie.
De asemenea, pacientul mănâncă singur, va avea grijă de
igiena mâinilor şi nu va ieşi
din casă, se arată în documentul publicat, miercuri, în Monitorul Oﬁcial.
În Ordin sunt prevăzute
şi criteriile de externare –
clinic (afebril, după ameliorarea celorlalte simptome)
şi virusologic – două teste
PCR SARS-CoV-2 consecutive negative pe probe recoltate la minimum 24 de
ore între ele din nazofaringe şi/sau orofaringe; acestea se recoltează la cel puţin 7 zile de primul test pozitiv şi după minimum 3 zile de afebrilitate.

Pe scurt
Nimeni nu este lăsat
sub cerul liber

gim de urgenţă. Pentru cele 35 de locuri
avem nevoie de sprijin privat pentru a le
operaţionaliza”, a precizat Emil Boc.

Cinci ore de luptă
cu focul la Dumbrava
Trei autospeciale pentru stins incendii au
fost alertate pe parcursul nopţii de marţi
spre miercuri, în jurul orei 22:30, pentru
a stinge flăcările care au cuprins o șură
și o lemnărie, dintr-o gospodărie din localitatea clujeană Dumbrava, comuna
Căpușu Mare. Deși arderea se manifesta
generalizat în momentul sosirii la locul
solicitării, pompierii au reușit să evite
propagarea focului la celelalte anexe și
Municipalitatea clujeană pune la dispoziţia la casa de locuit din gospodărie, care
oamenilor străzii peste 126 de locuri în
erau lipite de structura care ardea, și au
adăposturi, astfel încât niciun clujean să
desfășurat operaţiuni de stingere și înlănu ﬁe nevoit să treacă prin perioada de ca- turare a efectelor negative ale incendiurantină totală fără un acoperiș deasupra
lui pe parcursul a cinci ore. Din fericire,
capului. „Situaţia persoanelor fără adăpost nu au fot persoane rănite ca urmare a aeste subiectul unei prevederi din
cestui eveniment și au fost salvate 20 de
Ordonanţa militară, care intră în responsa- oi din șura adăpostului de animale, însă
bilitatea directă a Primăriei. În acest moau fost mistuite de flăcări circa 70 poment, avem 126 de locuri la nivelul muni- rumbei și găini. Potrivit ISU Cluj, din cercipiului Cluj-Napoca, din care 119 sunt
cetările preliminare se pare că incendiul
ocupate. Așadar, mai sunt 7 locuri disponi- a pornit, cel mai probabil, de la o defecbile și avem posibilitatea de a pune la dis- ţiune a instalaţiei electrice a uneia dintre
anexele gospodărești.
poziţie încă 35 de locuri și alte 30, în re-

Armata a ieşit în stradă
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a
postat pe pagina de Facebook un clip în
care se poate vedea momentul în care soldaţii și vehiculele din dotare părăsesc o
bază militară. Militarii vor patrula în următoarele zile pe străzile din marile orașe și
vor face patrule mixte cu agenţii din cadrul
Poliţiei Române și a Jandarmeriei. „Militari
din mai multe structuri ale Forţelor Terestre
Române au plecat în misiune. Toate măsurile sunt luate în vederea limitării răspândirii
virusului. Împreună suntem mai puternici!
Au intrat în vigoare restricţiile de circulaţie
pe durata stării de urgenţă. Ieșiţi doar dacă aveţi urgenţe și nu uitaţi să aveţi la voi
documentul de identitate și adeverinţa sau
declaraţia pe proprie răspundere!”, au
transmis reprezentanţii MApN.
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Stoc suficient în magazine
pentru toți clujenii
Primarul Emil Boc: „Nu sunt probleme cu aprovizionarea la supermarketuri!”
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro
Primarul Emil Boc a
declarat că, în ClujNapoca, nu există probleme cu alimentația publică, iar supermarketurile
se aprovizionează periodic. În schimb, mai multe
unități medicale încă nu
dispun de dezinfectanți
și de măști faciale.
Întrucât, în ultima perioadă, tot mai mulți clujeni au dat
buzna în supermarketuri ca să
își facă provizii pentru perioada de carantină, Emil Boc îi asigură pe clujeni că vor găsi în
continuare rafturi pline, întrucât magazinele au stocuri și vor
continua aprovizionarea.
„Nu există nicio problemă
în privința alimentației publice. Nu există probleme la
magazine, am veriﬁcat stocurile la principalele supermarketuri și ne-au asigurat
că au livrare periodică și nu
există niciun fel de risc”, a
aﬁrmat Emil Boc.

Boc recunoaște
lipsuri în spitale
Pe de altă parte, spitalele
din Cluj-Napoca încă se confruntă cu lipsa unor materiale și echipamente esențiale în
lupta cu noul coronavirus, a
recunoscut primarul, însă și în
acest domeniu, lucrurile încep
să intre pe un făgaș normal.
„Se normalizeză și situația
cu medicamentele. Mai avem
încă diﬁcultăți la dezinfectanți
și măști, dar așa cum l-ați au-

Inițiativă à la Cluj.
Medicii pot sta gratis la
hotel, în preajma spitalelor.

„Nu vă înghesuiți inutil la supermarketuri, este stoc suﬁcient pentru toată lumea!”,
este mesajul primarului Emil Boc pentru clujeni

EMIL BOC | primarul
municipiului
Cluj-Napoca
„Se plătesc salarii,
se plătesc pensii,
se plătesc ajutoare
sociale. Nu există o
problemă din această
privință!“
zit pe premier aseară (n.red.
marți), situația începe să ﬁe
sub control total și aici, prin
realizarea licitațiilor publice și
oferirea către autoritățile publice centrale și locale a materialelor și echipamentelor necesare”, a punctat edilul.

Încă 3.000 de teste
pentru COVID-19
în spitalele clujene
Prefectul județului Cluj,
Mircea Abrudean, a declarat că Institutul Oncologic
„Prof. Dr. Ion Chiricuță”
din Cluj-Napoca a primit,
în cursul zilei de miercuri, 1.000 de teste pentru
depistarea bolnavilor
de coronavirus.
Odată cu sosirea acestora, capacitatea de testare din
Cluj-Napoca va crește la 200
de teste/zi, urmând ca alte
2.000 de teste să mai ajungă la cele două spitale clujene – Institutul Oncologic,
respectiv Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase.
„S-au primit 1.000 de teste la Oncologie acum (n.red.
miercuri). Kit-uri avem în
acest moment pentru câteva zile pentru aparatul de
la Boli Infecțioase și cele
1.000 venite la Oncologie.

Vor face 200 de teste pe zi
pentru început. Urmează să
mai vina diferența până la
3.000 teste”, a precizat prefectul Clujului.
De asemenea, Mircea Abrudean a declarat că echipamentele de protecție vor ﬁ livrate
de Inspectoratul pentru Situații
de Urgență (ISU) Cluj în spitalele din județ, acestea realizând la rândul lor achiziții
de echipamente.
„Echipamentele de protecție
vin prin ISU de la nivel național
și se repartizează către spitalele din județ, în funcție de
stocul care ajunge la noi. În
plus față de ce vine de la nivel național, ﬁecare spital și-a
făcut achiziții de echipamente și unele ajung mai repede,
altele mai greu, în funcție de
furnizori și de contracte”, a
adăugat Abrudean.

Apel la calm
și responsabilitate
Primarul face apel la responsabilitate și la calm în aceste vremuri de incertitudine
și îi asigură încă o dată pe clujeni că autoritățile au situația
sub control.

„Suntem în prezența celor
mai severe măsuri luate vreodată pe timp de pace. În aceste
condiții, păstrându-ne calmul,
fac apel la responsabilitate și să
acționăm fără panică. Situația este sub control și nu sunt motive
de panică. Sistemul sanitar se
pregătește din ce în ce mai bine,
pentru a face față unei eventuale crize și mai complicate, iar
pentru asta avem nevoie de răgaz, pentru a câștiga timp în bătălia cu coronavirusul, pentru
ca sistemul medical să aibă toate dotările pregătite. Acest lucru
este foarte important, prin respectarea deciziilor autorităților
statului”, a conchis Boc.

Medicii de la spitalele clujene au posibilitatea să se
cazeze gratis la hotel, în
aproprierea unității medicale, pentru a evita extenuarea sau punerea în pericol
a membriilor de familie.
Mai multe ﬁrme din ClujNapoca oferă sprijin pentru
cazarea cadrelor medicale
dornice la hoteluri din aproprierea spitalelor la care lucrează, pentru a evita extenuarea lor, în condițiile în
care ei sunt în prima linie în
lupta cu coronavirusul. Astfel, la solicitare, medicii sau
asistenții medicali pot solicita cazare la hotel, pentru
a se odihni.
„Unii oameni de afaceri sau oferit să ofere sprijin pentru a oferi cazarea la unități
hoteliere a medicilor, asistentelor care lucrează la spitalele care sunt «sub asediu». Prin
asta, evităm ca medicii să ajungă în stare de epuizare,
pentru că, în Aglia, din nefericire, o parte din medicii care au decedat, ﬁe au avut pro-

bleme medicale, ﬁe au ajuns
în stare de epuizare. Prin asta, domnul prefect coordonează această activitate la nivelul tuturor spitalelor clujene, eu coordonez pe spitalul
aﬂat în subordinea Primăriei, Spitalul «Clujana», astfel
încât să pună la dispoziția
celor care solicită și se justiﬁcă, un spațiu la hotelurile
din Cluj, din preajma unităților
medicale, pentru a se putea
odihni, pentru a nu merge
acasă, dacă este posibil, pentru că de multe ori merg și îi
pun în pericol pe cei care se
aﬂă acasă. Sunt multe ﬁrme
care au oferit acest sprijin”,
a declarat primarul Emil Boc.
Edilul le-a mulțumit cadrelor medicale din toată țara,
dar și forțelor de ordine publică, pentru mobilizarea din
această perioadă. „Mă adresez cu mulțumiri și respect
pentru tot ce înseamnă halat
alb în această țară, pentru tot
ce înseamnă forțe de ordine
și securitate publică”, a mai
transmis primarul.
(D.C.)

TAROM a anulat toate cursele interne.
Zborurile spre Germania și Franța, suspendate
TAROM (Transporturile
Aeriene Române) a decis
suspendarea tuturor curselor interne pentru
următoarele 14 zile.
De asemenea, se suspendă temporar operarea
în Franţa şi Germania.
Compania aeriană anunță
pasagerii afectaţi de suspendarea acestor curse că pot
opta pentru reprogramarea
pe date ulterioare a călătoriilor, fără penalizare sau
pentru rambursarea integrală a biletelor.
„Începând cu dată de 25
martie 2020, ora 12:00 (ora
aterizării), am ales să suspendăm operarea pe cursele
interne pentru următoarele
14 zile. Începând cu data de
26 martie 2020 vom suspenda operarea în Franţa şi Germania, pentru cel puţin 14
zile”, se arată într-un mesaj
remis de TAROM.

„Toţi pasagerii afectaţi de
suspendarea acestor curse
pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a călătoriilor fără penalizare sau
rambursarea integrală a biletelor/tronsoanelor neutilizate. Pentru efectuarea modiﬁcărilor, vă rugăm să contactaţi agentul emitent sau
orice agenţie TAROM”, mai
transmit reprezentanții companiei aeriene.
TAROM își cere scuze pentru disconfortul creat, dar
şi pentru răspunsul cu întârziere la solicitările călătorilor. Având în vedere numărul foarte mare de solicitări din această perioadă,
deşi personalul suport a fost
suplimentat, va dura o perioadă până când se va da
curs tuturor solicitărilor,
spun reprezentanții TAROM,
care „cer înțelegere” din partea călătorilor.

Țară „despărțită” și pe calea ferată
CFR Călători a anunţat că, în urma Ordonanţei militare nr.
3, pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirus
(COVID-19), a suspendat temporar circulaţia a 34 de trenuri
în traﬁc intern, începând de ieri. Printre acestea se numără
și garniturile 12367 (366-1) Brașov – Cluj-Napoca și 12366
(367-2) Cluj-Napoca – Brașov.
Cu toate acestea, CFR Călători a precizat că se va asigura în
continuare circulaţia trenurilor de navetă pentru a facilita
deplasarea la/dinspre locul de muncă și circulaţia trenurilor
pe distanţe lungi care să asigure legăturile inter-regionale.
„Facem apel la pasageri să respecte atât setul de reguli
emis de Ministerul Sănătăţii pentru a preveni răspândirea
infecţiei pe teritoriul ţării noastre, cât și deciziile luate de
Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul Naţional pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă”, a transmis CFR Călători.
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Peste 1.500
de vârstnici fără sprijin,
ajutați de Primărie
Municipalitatea vine în sprijinul clujenilor singuri
în vârstă de peste 65 de ani
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

PUBLICITATE

Primăria municipiului
Cluj-Napoca a identiﬁcat
deja peste 1.500 de persoane în vârstă, fără ajutor,
care vor ﬁ sprijiniţi pe perioada carantinei
cu aprovizionarea de alimente sau medicamente.
Personalul Direcţiei de Asistenţă Socială Cluj-Napoca şi voluntarii clujeni au identiﬁcat
1.571 de vârstnici fără ajutor,
care vor ﬁ ajutaţi cu provizii şi
medicamente de către Primărie.
Demersurile de identiﬁcare a
acestora continuă, inclusiv prin
telefonul verde pus la dispoziţie de municipalitate.
„Am creeat un număr de telefon la care răspund cel puţin
şapte persoane, cărora clujenii
pot să le spună problemele pe
care le au cei care sunt fără susţinători sau ajutor. De asemenea, am creat baza de date formată din persoane din evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială, din evidenţele bisericilor şi
tuturor cultelor din Cluj-Napoca, care şi ele au o evidenţă cu
persoanele care sunt în aceeaşi
situaţie, peste 65 de ani, şi colaborând cu asociaţiile de proprietari, prin grija colegilor mei”,
a precizat primarul Emil Boc, la
un post de radio local.
„Din cele 724 de asociaţii
de proprietari, până acum au
fost contatctate 574 de asociaţii şi de acolo au fost adunate 331 de cazuri care intră sub
incidenţa acestui articol. În
acest moment, sunt 1.571 de
persoane care intră sub inci-

Primăria vine în sprijinul clujenilor în vârstă de peste 65 de ani,
care nu au susţinători sau altă formă de ajutor, astfel încât să se
minimizeze expunerea lor în afara locuinţelor.

denţa acestui articol (n.red.
art. 2 din Ordonanţa militară
nr. 3) şi care au sprijinul statului român pentru a minimaliza ieşirea din domiciliu şi
pentru a le asigura cele necesare”, a mai punctat edilul.
Funcţionarii Direcţiei de Asistenţă Socială, plus alţi 52 de voluntari cu legitimaţie validată
de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj,
merg la domiciliul vârstnicilor
neajutoraţi, în funcţie de solicitări, şi le oferă sprijinul de care
au nevoie. Emil Boc a ţinut să
felicite societatea civilă din
Cluj-Napoca pentru mobilizare
şi implicare.
Edilul îi îndeamnă şi pe clujenii care au mai puţin de 65 de
ani să îşi limiteze deplasările în
intervalul orar 11:00 – 13:00,
astfel încât vărstnicii care se încumetă să iasă din case să nu

stea la coadă în intervalul de
timp în care au voie să se aﬂe
în afara locuinţei.
„Fac un apel pentru cei care sunt sub 65 de ani, să nu

TELEFON

0372/280499
este numărul de telefon
pentru sprijinirea
vârstnicilor
din Cluj-Napoca
meargă la magazine, la pieţe
sau la farmacii şi să îşi limiteze prezenţa lor pentru alt interval, nu 11:00 – 13:00, pentru că dacă aceste persoane de
peste 65 de ani au doar două
ore şi mai stau şi la coadă, nu
apucă să meargă până la magazin şi să se întoarcă acasă!”,
a conchis Emil Boc.

Pe străzile din Cluj-Napoca
mai circulă doar autobuzele
Clujenii par să ﬁ înţeles
mesajul transmis de autorităţi prin Ordonanţa militară
nr. 3, drept
dovadă faptul că străzile
sunt aproape goale.
La primele ore ale dimineţii
de ieri, pe strada Horea, una
dintre cele mai aglomerate artere din municipiul Cluj-Napoca, circulau doar autobuzele
Companiei de Transport Public.
Conform Ordonanţei militare
nr. 3, deplasarea persoanelor se
mai face doar în interes de serviciu sau în cazuri excepţionale,
precum îngrijirea persoanelor în
vârstă, donaţii de sânge sau alimentarea absolut necesară.
Încă de săptămâna trecută,
în staţiile aglomerate din

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
„Este extrem de important, pentru sănătatea ﬁecăruia
dintre noi, să respectăm cu strictețe recomandările
și regulile comunicate de instituțiile oﬁciale ale
statului. Doar prin colaborare, responsabilitate
și solidaritate vom putea depăși acestă perioadă
diﬁcilă, fără precedent, în care ne aﬂăm!“
Cluj-Napoca, Poliţia Locală restricţionează accesul în autobuz – în limita locurilor disponibile cu respectarea distanţei sociale recomandate. În

acest context, primarul Emil
Boc a ţinut să le mulţumească clujenilor pentru faptul că
respectă măsurile impuse şi
evită deplasările inutile.
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Mai puțin de 35 de clujeni bolnavi de COVID-19?
Grupul de Comunicare Strategică panichează, Emil Boc liniștește: „Situația este sub control!”
Diana CÎMPEAN
Precauție maximă a medicilor
redactia@monitorulcj.ro
de la Spitalul „Clujana”
Primarul municipiului
Cluj-Napoca, Emil Boc,
a mărturisit că mai
puțin de 35 de clujeni
confirmați cu noul coronavirus sunt internați
la Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase.
Edilul a dat asigurări,
miercuri, că medicii au
situația sub control, iar numărul cazurilor pe infectare în județul Cluj nu a crescut alarmant. Mai mult, Emil
Boc a spus că nu există
pacienți din județul Cluj la
secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).
„Pe ce înseamnă județul
Cluj, nu vă pot da detalii
pentru că nu vreau să încalc disciplina militară stabilită. Autoritățile statului
au aceste informații și vreau
să vă spun că este un număr cu mult sub 50 de persoane din județul Cluj care
sunt la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Situația este
încă sub control, nu sunt
persoane în stare critică, nu
au nevoie de terapie intensivă sau de ventilație”, a
precizat Boc.
„Partea plină a paharului
este că pacienții nu sunt întro situație critică. Mai multe
date se comunică de la nivel central, aceasta este dis-

Nu există pacienți din județul Cluj la secția de ATI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, spune primarul Emil Boc

ciplina militară care se aplică în situații de urgență și vi
se comunică aceste date periodic, oﬁcial. Numărul nu
a crescut alarmant. Sunt chiar
sub 35, ca să ne apropiem și
mai mult”, a arătat edilul
clujean, într-o conferință de
presă susținută online.
De menționat că precizările primarului vin în contextul în care, la nivel național,

s-a dispus ca niciun prefect
să nu mai comunice situația
bolnavilor din fiecare județ,
fiind comunicate doar datele de la nivel național,
de către Grupul de Comunicare Strategică.
„Decizia este în acest moment, din păcate, ca toată
comunicarea să se realizeze
prin Grupul de Comunicare
Strategică. Nu mai pot fur-

niza informații despre rezultatele testelor, despre pozitivi, despre starea lor de sănătate. Este o decizie
națională, nu am niciun cuvânt de spus în această privinţă. O să vă comunic mai
departe doar ceea ce se permite, până la noi dispozitii”,
a transmis duminică, presei
locale, Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj.

Spitalul Clinic
Municipal Cluj-Napoca
(SCMCJ) a fost informat
telefonic luni, că urmează să sosească un pacient de la Spitalul
Municipal Gherla, unde
fusese internat cu probleme respiratorii și
insuficiență renală care,
în cursul zilei de luni,
s-a agravat și a impus
efectuarea unei dialize
de urgență. Pacientul
nu efectuase până
atunci dializă.
S-a hotărât ca acesta să
fie adus la SCMCJ, având în
vedere că în spitalul clujean
se poate efectua dializă pe
secția de ATI. Medicii de la
SCMCJ au fost informați de
situație cu o oră și jumătate – două înainte de sosirea
pacientului, au fost luate
toate măsurile de protecție
și siguranță valabile pentru
un pacient suspect de COVID-19, a declarat primarul
Emil Boc.
Ulterior, a fost anunțată
Radiologia, unde pacientul
a efectuat CT-ul (computer
tomograf), iar personalul a
fost în permanență protejat
și echipat corespunzător, cu
echipament pentru cazuri
de bolnav suspect de CO-

VID-19. După efectuarea CTului la Radiologie, pacientul a fost transportat pe un
circuit stabilit anterior la Terapie Intensivă, unde a fost
preluat de personalul echipat corespunzător și pus singur în salon.
Pacientului i s-au făcut
analizele, a fost așteptat și
de medicul nefrolog și s-a
confirmat că avea nevoie de
dializă, pe care a și efectuat-o luni. Bolnavul a fost
monitorizat toată noaptea,
starea generală fiind ameliorată. Personalul care a participat la preluarea și investigarea pacientului a rămas
în spital, a precizat primarul Emil Boc.
Pacientului i s-a recoltat,
luni, proba speciﬁcă pentru
COVID-19, care a fost trimisă pentru testare la Spitalul
Clinic de Boli Infecțioase din
Cluj-Napoca, rezultatul ﬁind
disponibil în cursul serii de
marți, 24 martie. „Este important de precizat că bolnavul a fost tratat, încă de
la intrarea în SCMCJ, ca un
suspect de COVID-19, luându-se toate măsurile de
siguranță și prevenție atât
pentru personalul spitalului,
cât și pentru ceilalți pacienți”,
a punctat Emil Boc.

SDEE Transilvania Nord, donaţie
Fără scut în fața
de 30.000 € pentru Spitalulul Județean ucigașului invizibil.
Angajat SDDE:
Cine răspunde?!
„Noi nu putem,

Societatea de Distribuție
a Energiei Electrice
Transilvania Nord (SDEE
Transilvania Nord) a donat
30.000 de euro către
Spitalului Clinic Județean
de Urgență din Cluj-Napoca.
Societatea de Distribuție a
Energiei Electrice Transilvania Nord (SDEE Transilvania
Nord), operatorul de distribuție
din partea de nord-vest a țării,
parte a Grupului Electrica, a
donat suma de 30.000 de euro către Spitalului Clinic
Județean de Urgență din ClujNapoca, pentru achiziţionarea de echipamente medicale
care să ajute în lupta cu pandemia de coronavirus.
Banii vor ﬁ folosiți pentru
achiziția de aparatură medicală absolut necesară pentru
tratarea pacienților afectați de
noul virus, precum și de echipamente de protecție pentru
personalul medical din spitale, transmite conducerea SDDE Transilvania Nord.
„În această perioadă diﬁcilă, care ne pune față în față cu
provocări nemaiîntâlnite până
acum, trebuie să înțelegem cu
toții că depinde de eforturile

tu poți sta acasă!”
„Temperatură - 10 °C,
vânt 50 km/oră, zăpadă
aprox. 30 cm. Tensiunea
la care lucrăm 20.000/400
de volți. Limită vârstă de
pensionare: 67 de ani.
Fără pensie specială”,
mărturisește Levente
Péntek (foto), angajat
SDDE Transilvania Nord,
care îndeamnă clujenii să
rămână acasă.
„Se lucrează continuu, nu
ne oprim de sărbători, de
Revelion, de Anul Nou. Fără
noi, se oprește apa, gazul,
nu funcționează internetul,
nici măcar aparatele de
ventilație din spitale. Neam opri cu plăcere activitatea, însă nu putem. Tu poți
face asta, deci stai acasă!”,
este mesajul lui Levente.
noastre comune ca să limităm
efectele răspândirii virusului.
Compania noastră este
conștientă că susținerea sistemului medical și a personalului din spitale, responsabilitatea, solidaritatea și empatia pe
care o vom manifesta în aceste zile, poate să facă diferența

în modul în care vom depăși
aceast moment critic”, a declarat Emil Merdan, directorul general SDEE Transilvania Nord.
„Încă de la debutul acestei situații, SDEE Transilvania
Nord a adoptat măsuri speciale de protecție a consumatorilor, angajaților și parteneri-

lor săi, precum și de limitare
a unei potențiale extinderi a
COVID-19. Planul de reziliență
existent la nivelul companiei
a fost actualizat cu promptitudine pentru a răspunde
situației excepționale de la nivel național”, a mai precizat
Emil Merdan.

Angajații secției de
Psihiatrie din cadrul
Spitalului Clinic Județean
de Urgență din ClujNapoca se plâng că nu au
echipamente de protecție
și luptă „fără scut” împotriva noului coronavirus.
Cine răspunde în numele
Consiliului Județean Cluj la
reclamațiile medicilor clujeni?
Ori Alin Tișe nu știe, ori
angajații forului județean „pun
batista pe țambal”! Potrivit deputatului USR de Cluj Emanuel Ungureanu, o femeie ar ﬁ
primit un răspuns halucinant
din partea Consiliului Județean
Cluj atunci când a reclamat
lipsa echipamentelor de
protecție pentru personalul din
secția de Boli Psihice.
„În ceea ce privește lipsa
unor echipamente de
protecție în cadrul secției de
Psihiatrie, vă informăm că,
în conformitate cu poziție
transmisă de reprezentanții
Spitalului Clinic Județean de
Urgență Cluj, «Personalul nu
necesită protecție în condițiile

în care nu este secție contaminată cu pacienți respiratorii»”, se arată într-o replică a reprezentanților forului
administrativ județean.
„Tișe habar nu are că și personalul de acolo trebuie protejat împotriva coronavirusului. Nu știe nici că la această
oră (n.red. în momentul redactării articolului) sunt doi
pacienți suspecți de COVID-19
și personalul speriat îi ajută cu
mâinile goale! Cinism și
nerușinare!”, acuză Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și familie
din cadrul Camerei Deputaților.
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CONVOCATOR AL ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE
ŞI EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR LIFE IS HARD S.A.
În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, ale prevederilor Actului
constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente ﬁnanciare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitenţii de instrumente ﬁnanciare și operaţiuni de piaţă,
Consiliul de Administraţie al Societăţii LIFE
IS HARD – S.A., persoană juridică română înﬁinţată și funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oﬁciul Registrului
Comerţului sub nr. J12/1403/2004, cod de înregistrare ﬁscală RO16336490, cu sediul în Florești, Strada Avram Iancu nr. 500, judeţul Cluj,
(denumită în continuare „Societatea”), întrunit
în ședinţa din 23.03.2020, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societăţii, pentru data de 29.04.2020
ora 10.00, la sediul societăţii din Florești, str.
Avram Iancu, nr. 500, judeţul Cluj, sala “Aquarium”, pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârșitul zilei de 16.04.2020 (data de referinţă) în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central
S.A., având următoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
Raportului Consiliului de Administraţie, privind
situaţia ﬁnanciară individuală aferentă exerciţiului ﬁnanciar încheiat la 31.12.2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului ﬁnanciar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situaţia ﬁnanciară individuală aferentă exerciţiului ﬁnanciar încheiat la 31.12.2019.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
situaţiei ﬁnanciare individuale aferente exerciţiului ﬁnanciar încheiat la 31.12.2019, pe baza
Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului auditorului ﬁnanciar al Societăţii.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de
Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul ﬁnanciar încheiat la 31.12.2019.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
Bugetului de Venituri și Cheltuieli, respectiv a Planului de investiţii aferent exercitiului ﬁnanciar 2020.
6. Repartizarea proﬁtului net aferent exercitiului ﬁnanciar 2019. Se propune ca proﬁtul net
sa ﬁe repartizat după cum urmează:
• Proﬁt net de repartizat: 1.420.821,61 lei
• Rezerve legale: 84,038.63 lei
• Alte rezerve: 0 lei;

• Rezultat reportat: 500.000 lei;
• Majorarea capitalului social: 600.000 lei;
• Dividende: 236.782,98 lei.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, numirea președintelui Consiliului de Administraţie și stabilirea duratei mandatului acestora. Data limită până la care se pot
face propuneri de candidaturi, conform Art. 187
alin. 8 din Reg. 5/2018, este data de 31.03.2020.
8. Stabilirea limitelor generale ale remuneraţiei brute acordate membrilor Consiliului de
Administraţie și acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului.
9. Mandatarea d-lui Barna Erik să negocieze
și să semneze Contractele de administrare ale administratorilor, în numele și pe seama Societăţii.
10. Numirea auditorului ﬁnanciar al Societăţii, stabilirea remuneraţiei aferentă activităţii de
audit ﬁnanciar și respectiv aprobarea duratei de
valabilitate a contractului de audit.
11. Aprobarea datei de 08.09.2020 ca „dată
de înregistrare“, conform art. 86 pct. 1 din Legea
24/2017 privind emitenţii de instrumente ﬁnanciare și operaţiuni de piaţă și conform art. 2 alin.
2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
12. Aprobarea datei de 07.09.2020 ca „ex-date“, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
13. Aprobarea datei de 29.09.2020 ca „data
plăţii”, pentru plata dividendelor cuvenite acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la
data de înregistrare, conform Art. 178 alin 2 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018.
14. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate
de substituire, a d-lui Erik Barna, Director General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare și înregistrare
a acestora la Registrul Comerţului sau la orice
altă instituţie publică.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau
a oricăror altor condiţii de validitate, AGOA se
va ţine în data de 30.04.2020 ora 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeași data de referinţă.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR Societăţii, pentru data de
29.04.2020 ora 11.00, la sediul societăţii din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, judeţul Cluj, sala
“Aquarium”, pentru toţi acţionarii înregistraţi la
sfârșitul zilei de 16.04.2020 (data de referinţă)

în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., având următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii cu suma de 600.000 lei, prin emiterea unui
număr de 600.000 acţiuni noi, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune. Preţul pentru compensarea
fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 6,06 lei, conform prevederilor legale în vigoare. Rata de alocare a acţiunilor
este de 1 acţiune nou emisă la 4 acţiuni deţinute
la data de înregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote-părţi în
cuantum de 600.000 lei, din proﬁtul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31
decembrie 2019. Capitalul social după majorare
va ﬁ de 3.000.000 lei. Acţiunile nou emise nu vor
modiﬁca procentele de deţinere ale actionarilor și
se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de
AGEA. Majorarea de capital se va realiza pentru
sustinerea activităţii curente a societăţii.
2. Aprobarea prelungirii/reﬁnanţării liniilor
de credit deschise de către Societate la:
• ALPHA BANK SA pentru o durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 3 decembrie 2021. Discuţia se poartă asupra liniei
de credit în valoare de 445.000 lei, aprobată de
instituţia de credit ALPHA BANK SA în baza Contractului de creditare nr. 383/18.12.2015.
• Raiffeisen Bank SA, pentru o durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de
30.11.2021. Discuţia se poartă asupra liniei de
credit în valoare de 450.000 lei, aprobată de instituţia de credit Raiffeisen Bank în baza Contractului de creditare nr 57061/2017.
3. Aprobarea contractării unei noi linii de credit
de la o altă instituţie bancară în limita a maxim
300.000 Euro sau contravaloarea în lei sub condiţia nerealizării punctului 2 de pe ordinea de zi.
4. Atragerea unor credite de investiţii în valoare maximă de 1.000.000 (un milion de euro) EUR la cursul BNR EUR/RON de la data adoptării AGEA.
5. Aprobarea dizolvării și lichidării simultane a
societăţii Barandi Solutions S.R.L., la care Societatea Life is Hard S.A. deţine calitatea de asociat, în
temeiul dispoziţiilor Art. 235 din Legea 31/1990.
6. Aprobarea programului de răscumpărare
a propriilor acţiuni emise de Societate, după cum
urmează:
• Numărul maxim de acţiuni ce urmează a ﬁ
răscumpărate se va încadra în limita a maxim
1% din capitalul social al Societăţii;
• Preţul minim de răscumpărare va ﬁ egal cu va-

loarea nominală a acţiunilor Societăţii (1 leu/acţiune), iar preţul maxim va ﬁ de 12 lei/acţiune;
• Durata programului de răscumpărare: 12
luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oﬁcial al României, partea a IV-a;
• Programul de răscumpărare are ca scop alocarea de acţiuni către angajaţii și conducerea Societăţii, cu titlu de boniﬁcaţie;
• Plata acţiunilor răscumpărate se face din proﬁtul distribuibil sau din rezervele disponibile ale
Societăţii, înscrise în ultima situaţie ﬁnanciară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale.
7. Aprobarea modiﬁcării Actul constitutiv al
Societăţii, respectiv a articolelor care intră sub
incidenţa hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.
8. Aprobarea datei de 08.09.2020 ca „dată
de înregistrare“, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente
ﬁnanciare și operaţiuni de piaţă și conform art.
2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Aprobarea datei de 07.09.2020 ca „ ex-date“, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. Aprobarea datei de 09.09.2020 ca „data plăţii“, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
11. Aprobarea datei de 29.09.2020 ca „data plăţii“, pentru compensarea fracţiunilor de
acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și
rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform
prevederilor legale în vigoare.
12. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate
de substituire, a d-lui Erik Barna, Director General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA,
pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum și
orice alte documente în legătură cu acestea și
pentru a îndeplini toate procedurile și formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie publică.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a
oricăror altor condiţii de validitate, AGEA se va ţine în
data de 30.04.2020 ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la aceeași data de referinţă.
Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunărilor Generale se pot
obţine de la sediul Societăţii acesteia, telefon nr.
+40 364 404 454 sau prin e-mail: ofﬁce@lifeishard.ro, la adresa https://www.lifeishard.ro/
relatia-cu-investitorii/.

LIFE IS HARD S.A.
Preşedintele Consiliului de Administraţie
CHIS CĂTĂLIN

CONVOCTOR
Consiliul de Administraţie al societăţii

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr.
2-4, înmatriculată la Oﬁciul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de
înregistrare RO 201373, întrunit în ședinţa de
lucru la sediul societăţii in data de 24.03.2020,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru data de
28.04.2020 ora 11:00 și respectiv ora 12:00,
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși
în Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de
16.04.2020 considerată data de referinţă și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.
În cazul în care la data de 28.04.2020 nu se
îndeplinesc condiţiile de cvorum, ședinţele AGOA
și AGEA se vor desfășura în data de 29.04.2020,
ora 11:00 și respectiv 12:00, în acelasi loc, cu
aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor are următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de
gestiune al Consiliului de Administrație privind
rezultatele economico-ﬁnanciare ale societății
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
2. Aprobarea situațiilor ﬁnanciare anuale și
a contului de proﬁt și pierdere pentru exercițiul
ﬁnanciar 2019 si repartizarea pierderilor la rezultat reportat.
3. Aprobarea raportului auditorului ﬁnanciar
întocmit de PAUN MARIANA, auditor ﬁnanciar,
cod ﬁscal 33100740, aferent exerciţiului ﬁnanciar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiţii pe 2020.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul
2019 și ratiﬁcarea contractelor încheiate de societate în anul 2019.
6. Conﬁrmarea in funcția de administrator,
membru al consiliului de administraţie, a domnului Avram Ionut, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 1
din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului
de 4 ani incepand cu data ședintei AGOA.
7. Conﬁrmarea în ț de administrator, membru
al consiliului de administraţie, a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel, numit administrator provizo-

riu prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 1
din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului de
4 ani incepand cu data ședintei AGOA.
8. Aprobarea remuneraţiei domnului Avram
Ionut si a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel in
calitate de administratori, conform prevederilor
Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizaţie aplicabilă începand cu data de ședinţei AGOA.
9. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identiﬁcarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2020 ca ex date.
10. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administraţie sau a președintelui de sedinţă să conducă ședinţa, să semneze în numele
acţionarilor hotărârile adoptate, precum și orice
acte impuse de hotărârile adoptate și a mandatarii unei persoane să întocmească toate formalităţile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oﬁcial al României, depunerea/ridicarea de
cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj și oriunde ar ﬁ necesar.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea plafonului de credite, imprumuturi, leasing-uri, garanţii pentru eșalonări la plată
a datoriilor către ANAF și furnizori, a societăţii in
valoarea de 100.000.000 lei, valabil pană la data
aprobării bilanţului aferent anului ﬁnanciar 2020
și garantarea acestora prin ipotecarea unor active
imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace ﬁxe, acţiuni/părţi sociale, facturi sau alte fonduri de
garantare care funcţionează in Romania.
2. Imputernicirea persoanelor desemnate de
către consiliul de administraţie să semneze impreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societaţii orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalităţile de rambursare și a datelor de rambursare a
creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modiﬁcarea structurii garanţiilor creditului, stabilirea costurilor
aferente creditului, etc) și să semneze in numele și pe seama societăţii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă,
contractele de garanţie reală mobiliară/imobiliară, contratele de leasing, orice act adiţional la
contractul/contractele de credit/factoring și la
contractele de garanţie reală mobiliară/imobili-

ară, contractele de leasing ii) orice contract nou
de garanţie reală mobiliară/imobiliară, precum
și orice document in legatură cu operaţiunile privind facilitătile de credit acordate de bancă.
3. Aprobarea vânzării pană la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzand,
dar nelimitandu-se la material rulant, autoturisme, mijloace ﬁxe scoase din funcţiune etc.
4. Aprobarea achiziţionării unor mijloace ﬁxe conform programului de investiţii aprobat pe
anul 2020.
5. Imputernicirea consiliului de administraţie
pentru incheierea de parteneriate cu organisme
de cercetare privind intocmirea, contractarea și
implemantarea proiectului de investiţii, alocarea
fondurilor necesare și obţinerea de imprumuturi
in acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de ﬁnantare a
contractului de ﬁnantare și a celorlalte documente legate de accesarea ﬁnanţării și implementarea stategiei și a proiectelor de cercetare.
6. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca "Data
de Înregistrare", respectiv dată care servește la
identiﬁcarea acţionarilor asupra cărora se vor
răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 14.05.2020
ca ex date.
7. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administraţie sau a președintelui de sedinţă să conduca ședinţa, să semneze în numele
acţionarilor hotărârile adoptate, precum și orice
acte impuse de hotărârile adoptate și a mandatarii unei persoane să întocmească toate formalităţile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oﬁcial al României, depunerea/ridicarea de
cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj și oriunde ar ﬁ necesar.
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oﬁcial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a ﬁ incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai în
scris, documentele ﬁind transmise prin servicii
de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea
de zi a adunărilor cel târziu până la data de
25.04.2020. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și caliﬁ-

carea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se aﬂă la dispoziţia
acţionarilor, la sediul societăţii, putând ﬁ consultată și completată până la 16.04.2020.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru
votul prin corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot ﬁ consultate și procurate
de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 26.03.2020.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la
adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă,
și își vor dovedi calitatea în condiţiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri
CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate
cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri/
procuri speciale sau generale.
Împuternicirea specială poate ﬁ acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conţine instrucţiuni speciﬁce de
vot din partea acţionarului care o acordă.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani,
permiţând reprezentantului său a vota în toate
aspectele aﬂate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identiﬁcate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare
la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în
ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia
ca împuternicirea să ﬁe acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar deﬁnit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la
adresa de e_mail: ofﬁce@remarul.eu, până la
data de 25.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal, prin poștă recomandat cu conﬁrmare de primire pe care să ﬁe trecută adresa expeditorului (acţionarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de email: ofﬁce@remarul.eu.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dl. CĂLIN MITICĂ
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

MICA PUBLICITATE
VÂNZĂRI
¤ P.F. vând apartament cu 2 camere, decomandat, suprafaţa
53 mp, et. 1/4, balcon mare închis cu termopan, geam la baie,
renovat recent, cart. Mărăști,
str. Teleorman, mobilat, utilat,
preţ 93.000 euro, negociabil.
Informaţii și alte detalii sunaţi
la telefon 0740-694047.

TERENURI
¤ Vând teren în suprafaţă de
3500 mp, cu C.F., intabulat, împrejmuit 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 telefon 0747-417912. (13.20)

ÎNCHIRIERI
¤ P.F. închiriez apartament cu 2
camere, în cart. Mărăști, str. Teleorman, decomandat, suprafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare
închis cu termopan, geam la
baie, renovat recent, mobilat,
utilat, preţ 380 euro. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
telefon 0740-694047.

LOCURI DE MUNCĂ

Staţia Rompetrol Mociu
angajează

vânzător
în comuna Mociu, jud. Cluj.
Relaţii la telefon 0744-339
921. (9.12)

SERVICII
¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garanţie. Pentru informaţii suplimentare 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.

MOBILIER
¤ Vând rafturi de culoare albă,
rafturi pentru cărţi, birou mare,
în stare foarte bună. Preţuri negociabile. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0735-176040.
UZ CAZNIC
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4
sertare, puţin folosit, în stare bună de funcţionare, preţ negociabil. Informaţii suplimentare la
tel. 0741-028813. (6.7)

CONVOCATOR
Administratorul unic al S. TERO EDIL S.A., cu sediul în
Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 37, Parter, Unitatea 183, Judeţul Cluj, cu nr. de ordine la O.R.C.T. Cluj J/12/3421/2003,
C.U.I./C.I.F. RO15959210,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR,
pentru data de 05.05.2020, ora 16.30, la sediul societăţii,pentru
persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la
data de 30.04.2018 (data de referinţă) în Registrul Actionarilor ţinut de societate,ce au dreptul de a participa și vota în adunare. În situatia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, AGOA se va ţine în data de 06.05.2020, cu
menţinerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Turda
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (proﬁl tehnic). Experienţă minim 2 ani în
domeniul gazelor naturale și al aparatelor
de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.
• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii,
cu caliﬁcare in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. Permis de conducere ctg.B.
Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și
ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!
Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să
ne trimiţi CV-ul până la data de 15.04.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@eon-asistcomplet.ro.
Persoanele selectate vor ﬁ contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro
E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș,
România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (deﬁnite de
Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri aﬂate în interesul dvs.
reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/
protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

Ordinea de zi este:
1. Analizarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul ﬁnanciar 2019
și privind exerciţiul ﬁnanciar pe anul 2019 și descărcarea de
gestiune al acestuia.
2. Analizarea, discutarea și aprobarea raportului auditorului ﬁnanciar pentru anul 2019.
3. Examinarea, aprobarea sau modiﬁcarea situaţiilor ﬁnanciare pe anului 2019.
4. Discutarea și aprobarea repartizării proﬁtului net aferent
anului 2019 pe destinaţii legale stabilirea dividendelor și a
termenului de plată al acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale în acest sens.
5. Stabilirea și aprobarea, după caz, a remuneraţiei/indemnizaţiei pe anul 2020, atât pentru administrator, cât și pentru
auditorul ﬁnanciar.
6. Aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
7. Înlocuirea reprezentantului administratorului unic.
8. Mandatarea administratorului unic, prin reprezentantul
său permanent pentru semnarea în numele acţionarilor și pentru aceștia hotărârea A.G.O.A., al actului constitutiv actualizat,
după caz, îndeplinirea formalităţilor privind publicarea și înregistrarea acestora la O.R.C.T. Cluj, precum și cu îndeplinirea oricăriei alte proceduri legale, în faţa oricăriei instituţii, autorităţi.
Acţionarii pot participa la A.G.O.A. personal sau prin reprezentant, legal sau ales, în baza legii și cărora li s-a acordat o
procură specială, ce se vor depune, în original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de ţinerea adunării. Accesul acţionarilor este permis pe baza actul de identitate, pentru actionarii persoane ﬁzice și reprezentanţii persoanelor juridice, care urmează să prezinte și certiﬁcat constatator la zi emis de
ORC de la sediul acţionarului.
Documentele și materialele informative privind problemele
înscrise pe ordinea de zi pot ﬁ consultate la sediul societăţii.
Administratorul unic al S. TERO EDIL S.A. Textila Romat S.A.
prin Zotea Anica

CONVOCATOR
Administratorul unic al S. TEXTILA ROMAT auditorul ﬁnanciar.
S.A. cu sediul în Cluj-Napoca,str. Salcamului
6. Aprobare a bugetului de venituri si
nr.37, Parter, Unitatea 183, Judeţul Cluj, cu
nr. de ordine la O.R.C.T. Cluj J/12/36/1991,
C.U.I./C.I.F. RO199923,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACŢIONARILOR, pentru data de 05.05.2020,
ora 15.30, la sediul societăţii, pentru persoanele
care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii
la data de 30.04.2018 (data de referinţă) în
Registrul Actionarilor ţinut de societate, ce au
dreptul de a participa și vota în adunare. În
situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate
la prima convocare, A.G.O.A. se va ţine în data
de 06.05.2020, cu menţinerea ordinii de zi,
a orei și a locului de desfașurare.

Ordinea de zi este:
1. Analizarea, discutarea și aprobarea
raportului de gestiune al administratorului
unic pentru exercitiul ﬁnanciar 2019 și privind
exerciţiul ﬁnanciar pe anul 2019 și descărcarea
de gestiune al acestuia.
2. Analizarea, discutarea și aprobarea
raportului auditorului ﬁnanciar pentru anul 2019.
3. Examinarea, aprobarea sau modiﬁcarea
situatiilor ﬁnanciare pe anului 2019.
4. Discutarea și aprobarea repartizării
proﬁtului net aferent anului 2019 pe destinaţii
legale stabilirea dividendelor și a termenului
de plată al acestora,cu respectarea dispoziţiilor
legale în acest sens.
5. Stabilirea și aprobarea, după caz, a
remuneraţiei/indemnizaţiei pe anul 2020,
atât pentru administrator, cât și pentru

cheltuieli pe anul 2020.
7. Alegerea unui nou administrator.
8. Stabilirea duratei mandatului
administratorului unic nou ales, pe 4 ani de
la data alegerii de către A.G.O.A.
9. Împuternicirea unei persoane să negocieze
și să semneze în numele acţionarilor și pentru
aceștia contractul de administrare ce va ﬁ
încheiat de societate cu administratorul unic
nou ales.
10. Mandatarea administratorului unic nou
ales să semneze în numele acţionarilor și
pentru aceștia hotărârea A.G.O.A., al actului
constitutiv actualizat,după caz,îndeplinirea
formalităţilor privind publicarea și înregistrarea
acestora la O.R.C.T. Cluj, precum și cu
îndeplinirea oricăriei alte proceduri legale, în
faţa oricăriei instituţii, autorităţi.
Acţionarii pot participa la A.G.O.A. personal
sau prin reprezentant, legal sau ales, în baza
legii și cărora li s-a acordat o procură specială,
ce se vor depune, în original, la sediul societatii,
cu 48 de ore inainte de ţinerea adunării.
Accesul actionarilor este permis pe baza actul
de identitate, pentru actionarii persoane ﬁzice
și reprezentanţii persoanelor juridice, care
urmează să prezinte și certiﬁcat constatator
la zi emis de ORC de la sediul acţionarului.
Documentele și materialele informative
privind problemele înscrise pe ordinea de zi
pot ﬁ consultate la sediul societăţii.

DIVERSE

ANUNŢ PUBLIC

¤ Vând miez de nucă la prețul
de 30 RON/kg și nucă în coajă,
preț 8 RON/kg. Producție
2019, proaspătă, produs bio
din zonă nepoluată. Informații
suplimnetare la tel. 0748220979. (1.11)

Conform contractului de salubritate,
DEEE sunt preluate de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea beneﬁciarului.
Colectarea selectivă a deșeurilor de
echipamentele electrice și electronice
(DEEE) este un aspect important pentru
protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea populaţiei din următoarele considerente:
 DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; DEEE distrug mediul
datorită substanţelor toxice pe care le conţin și care, depozitate necorespunzător,
ajung în sol, ape și aer; (ex. un televizor
poate polua 50 m2 de sol timp de 30 ani,
frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă de distrugerea stratului de ozon
care protejează atmosfera de radiaţiile UV).
 DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex.
telefoanele și acumulatorii conţin materiale utile cum ar ﬁ cupru, nichel, cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu
aruncate la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc la

¤ Vând haine din piele lungi nr.
52, pentru bărbaţi și dame și
mărimea 54, nouă, pentru bârbaţi. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0264-424005 sau
0745-300323. (5.7)

PIERDERI
¤ Societatea OPIS GROUP
S.R.L. cu datele C.U.I.
19054575, J12/3197/2006,
anunțăm pierderea certiﬁcatului
de înregistrare în scopuri de
T.V.A . Declarăm certiﬁcatul nul.

Campanii de colectare DEEE
A treia acţiune de colectare a deşeurilor electrice din acest an se va desfăşura sâmbătă, 28 martie 2020 şi va ﬁ organizată de Rosal împreună cu Primăria
Municipiului Cluj-Napoca.
În contextul pandemiei de Coronavirus,
cu scopul limitării și a prevenirii posibilelor îmbolnăviri, desfășurarea campaniei
de colectare a DEEE din data de 28.03.2020
va avea loc doar la punctul de colectare situat pe str. Bucium FN, în intervalul orar 8
– 14 astfel populaţia având posibilitatea
să depoziteze DEEE în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.
Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil intenţia de a se debarasa
de deșeurile electrice provenite din casare iar persoanele ﬁzice sunt rugate să nu
arunce aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Administratorul unic al
S. TEXTILA ROMAT S.A.,
prin Zotea Anica

degradarea calităţii mediului.
Acest domeniu este reglementat de
Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice care abrogă Hotărârea de Guvern
nr. 1037/2010.
Rosal mulţumește clienţilor care au
avut grijă ca aceste deșeuri să ajungă în
locurile special amenajate pentru ca ulterior să ﬁe reciclate prin intermediul agenţilor economici autorizaţi.
Informaţii suplimentare: dispecerat
Rosal – tel. 0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);
Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare se vor desfăşura conform următorului program:
- 25.04.2020
- 30.05.2020
- 27.06.2020
- 25.07.2020
- 29.08.2020
- 26.09.2020
- 31.10.2020
- 28.11.2020
- 26.12.2020
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Pe scurt

Dan Petrescu, donaţie fără tam-tam
pentru oamenii afectaţi de COVID-19

Un meci de fotbal,
cauza răspândirii
COVID-19?

Dan Petrescu a făcut o donaţie pentru persoanele afectate de pandemia
de coronavirus, dar fără să iasă în presă cu acest gest

Meciul dintre echipa italiană
Atalanta și formaţia spaniolă
Valencia, disputat la jumătatea
lunii februarie în Liga
Campionilor la fotbal, la
Milano, a reprezentat „o ocazie
pentru propagarea puternică” a
coronavirusului în Italia, consideră primarul orașului
Bergamo, Giorgio Gori.
Înainte ca acest oraș din
Lombardia să devină cel mai
afectat de pandemia de
Covid-19 în Italia, echipa locală
de fotbal, Atalanta, a primit vizita spaniolilor de la Valencia,
pe 19 februarie, pe stadionul
San Siro din Milano, în cadrul
optimilor de ﬁnală ale celei mai
importante competiţii continentale intercluburi.
„În cursul acelei seri, 40.000
de locuitori din Bergamo s-au
deplasat la Milano pentru a
urmării meciul și s-au regrupat pe stadion. Mulţi dintre ei
l-au urmărit acasă, în familie,
în grup, în bar”, multiplicând
astfel ocaziile de contaminare,
a continuat edilul.

Tehnicianul celor
de la CFR Cluj
a recunoscut că este o
perioadă extrem de diﬁcilă pentru întreaga omenire şi este alături de persoanele afectate oferind
sprijin şi din punct
de vedere ﬁnanciar.
„E o situaţie foarte grea
pentru toţi oamenii, nu doar
pentru antrenori. Ne gândim în aceste zile la doctori,
la tot personalul medical, la
cei bolnavi, ne gândim ce
putem face pentru ei. Am
încercat şi eu să ajut în această perioadă, însă fără să
apară. Ne gândim la restul
oamenilor, pentru că în momente ca acestea fotbalul
nu mai contează”, a declarat Dan Petrescu pentru Telekom Sport.
Fostul mare internaţional român speră că oamenii vor înţelege situaţia şi
vor sta pe cât posibil acasă pentru a evita răspândirea coronavirusului.
„Este cea mai ciudată perioadă din viaţa fiecărui om.
În ultimii 50 de ani nu au
mai fost aşa probleme, poate doar la Revoluţie am mai
stat închis aşa în casă. E
foarte greu, mai ales pentru

Vedetele de la CSM
Bucureşti
cu salariile tăiate

Dan Petrescu a ajutat ﬁnanciar persoanele afectate de pandemia de coronavirus,
însă nu a vrut să dezvăluie despre ce sumă este vorba

oamenii care sunt obişnuiţi
să facă mişcare, dar trebuie să facem ceea ce ne transmit autorităţile. Sper ca oamenii să asculte şi să stea
acasă cât mai mult şi să trecem peste aceste momente
care sunt foarte grele”, a
afirmat antrenorul echipei
CFR Cluj.
Dan Petrescu este cunoscut pentru modul în care organizează meciuri şi pentru

modul în care reuşeşte să
studieze adversarii, dar în
această pauză competiţională altele sunt preocupările antrenorului.
„Stau mai mult în cameră, am un prieten şi jucăm
un rummy, o carte, ne uităm la filme. Fac tot ceea
ce nu făceam înainte. Nu
mă mai uit la meciuri, deloc. Când o să înceapă, dacă o să înceapă din nou

campionatul, abia atunci
vreau să urmăresc din nou
fotbal, până atunci nu vreau
să mă uit pentru că vreau
să fac lucruri pe care nu
le-am făcut până acum”, a
mai spus „Bursucul”.
Fotbalul în România este
oprit de mai bine de o săptămână, iar cel mai optimist
scenariu indică o posibilă
reluare a campionatului pe
16 mai. Echipele din Liga 1

ar urma să se reunească după 15 aprilie, însă există deja multe nemulţumiri după
ce mai multe cluburi şi-au
manifestat dorinţa de a diminua salariile.
Preşedintele Asociaţiei
Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori (AFAN), Emilian
Hulubei, a explicat situaţia:
„Sună telefoanele nonstop. Deocamdată nu a dat
nimeni pe nimeni afară, dar
peste tot sunt discuţii de
diminuare a salariilor. Peste tot, şi în ligile inferioare şi în Liga I, fără excepţie. Asta e principala problemă. De dat afară nu a
dat nimeni, pentru că nu
au cadru legal pentru acest
lucru. Noi analizăm fiecare caz în parte în momentul în care li se propun acte adiţionale la contract,
dar nu e ceva standard. Fiecare interpretează şi negociază. Fiecare club încearcă să taie cât mai mult. Jucătorii sunt îngrijoraţi că li
se vor tăia salariile fără să
fie chemaţi la negociere.
Sunt multe cluburi care taie pur şi simplu, la unii mai
mult, la alţii mai puţin, deci
nu e nimic unitar”, a declarat Hulubei.
PUBLICITATE

Conducerea clubului CSM
București a anunţat, miercuri,
într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oﬁcial, că va
suspenda contractele tuturor
sportivilor pe perioada stării de
urgenţă decretate în contextul
pandemiei de coronavirus.
Oﬁcialii formației la care joacă
și vedata Cristina Neagu (foto)
precizează că participanţii la activitatea sportivă beneﬁciază pe
durata suspendării contractelor
de activitate sportivă de o indemnizaţie de 75 la sută din
drepturile în bani aferente activităţii sportive prestate, dar nu
mai mult de 75 la sută din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea Bugetului
Asigurărilor Sociale de Stat pe
anul 2020 (număr 6/2020).
Statul va asigura sportivilor a
căror activitate este afectată de
criza pandemiei COVID-19 un
venit minim de 75% din salariul
aferent contractului individual
de muncă sau contractului de
activitate sportivă, plafonat la
nivelul a 75% din câștigul salarial mediu brut pe economie,
conform ordonanţei Guvernului
de săptămâna trecută.
De prevederile acesteia beneﬁciază salariaţii angajaţi în baza
Legii Educaţiei Fizice și
Sportului și include și personalul din cadrul cluburilor și federaţiilor sportive.

Cristian Gaţu a suferit
un accident vascular cerebral
Fostul campion mondial la
handbal masculin Cristian
Gaţu a suferit
un accident vascular cerebral (AVC), ﬁind internat
la Spitalul Militar
din Bucureşti, unde va ﬁ
supus unei intervenţii chirugicale în cursul zilei de
miercuri, a declarat fostul
handbalist Vasile Stângă.
„Este la Spitalul Militar
internat, a avut un mic atac
cerebral şi i-au găsit un
cheag de sânge la RMN şi
mâine o să-l opereze pe creier. Noi vorbeam şi ne întâlneam în fiecare miercuri,
dar acum a venit nenorocirea asta. Şi în perioada asta nenorocită, am înţeles că
i-au făcut şi testul pentru
coronavirus, dar nu i-au dat
încă rezultatul. Sperăm să
treacă cu bine peste toate
problemele astea” a declarat Vasile Stângă.

PUBLICITATE

Cristian Gaţu, fostul mare handbalist român şi preşedintele Federaţiei
Române de Handbal, a ajuns la spital după un accident vascular cerebral

În vârstă de 75 de ani, Cristian Gaţu este dublu câştigător al Campion Mondial de
handbal cu naţionala României, la ediţiile din 1970 şi 1974.
La Jocurile Olimpice, Gaţu a
câştigat o medalie de bronz în
1972, la Munchen, şi una de
argint, la Montreal, în 1976.

Fostul mare jucător este considerat şi la ora actuală cel mai
spectaculos handbalist pe care l-a avut vreodată România.
Ulterior Cristian Gaţu a
ocupat funcţia de comandant
al clubului CSA Steaua şi de
preşedinte al Federaţiei Române de Handbal.

