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ACTUALITATE

Chinul în China continuă 
pentru Marius Balo
Deși sperau să fi e extrădat, apărătorii clu-
jeanului închis la Shanghai nu mai știu ni-
mic despre Marius Balo.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Mai bine mai târziu 
decât niciodată!
Consiliul Județean alocă 3,2 milioane de eu-
ro pentru spitale în lupta cu COVID-19, la 3 
luni de la izbucnirea pandemiei.  Pagina 4

METEO

Vremea s-a schimbat brusc în ultimele zi-
le, iar fenomenele meteo extreme şi-au fă-
cut simţită prezenţa în mai multe judeţe. 
Localnicii din Câmpia Turzii au rămas şo-
caţi, luni după-amiază, după ce o ploaie 
cu gheaţă a adus un decor de iarnă spre 
fi nalul lunii mai. Gheaţa a acoperit dru-
mul şi acoperişul caselor după o ploaie 
zdravănă de doar câteva minute.
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți
• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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MESAJ DE  INTERES PUBLIC

Situația epidemiei 
de coronavirus

18.283 de persoane infectate 
la nivel național

542 cazuri confi rmate la Cluj

6.001 persoane în carantină

67.595 de persoane în izolare

11.630 vindecați

1.202 decese
*până la închiderea ediției

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

Un credit de 400 mil. lei, gură de oxigen pentru Primărie
Marile proiecte din Cluj-Napoca, condiționate de un împrumut bancar uriaș. Pagina 3

Cântec pentru medici
De la Cluj, o melodie este dedicată eroilor în halate albe
Stabilit la Cluj-Napoca, 
Charles Wratto, 
un liberian specializat 
în managementul 
conflictelor, a lansat 
piesa rap „Isolate”, 
în semn de apreciere 
pentru personalul 
medical aflat 
în linia întâi.  Pagina 6

Iarnă de mai la Câmpia 
Turzii după o ploaie

POLITICĂ

Liviu Dragnea 
rămâne „la răcoare”
Un complet de cinci judecători de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a respins, 
luni, ca nefondată, o contestaţie la execu-
tare prin care fostul lider al Partidului Soci-
al Democrat (PSD), Liviu Dragnea, solicita 
să fi e eliberat din penitenciar, pe motiv că 
„este deţinut nelegal în închisoare”. Drag-
nea nu a participat luni la proces, însă el a 
fost audiat prin videoconferinţă de judecă-
tori. Avocaţii acestuia s-au plâns că, din ca-
uza unor probleme tehnice, „nu prea s-a 
înţeles mare lucru” din ce a spus Dragnea.
Fostul preşedinte al PSD a depus la înce-
putul anului o contestaţie la executare, 
respinsă de instanţă pe 30 ianuarie, deci-
zie care a fost atacată de Liviu Dragnea la 
Completul de cinci judecători de la instan-
ţa supremă. Şi această „contestaţie la con-
testaţie” a fost respinsă, luni, de magis-
traţi, decizia fi ind defi nitivă.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Gârbovan critică CEDO 
pentru decizia 
în privinţa Codruței Kövesi

Liderul Uniunii Naţionale a Judecătorilor din 
România (UNJR), judecătoarea Dana 
Gîrbovan (foto), susţine că CCR (Curtea 
Constituţională a României) a fost „atacată 
pe nedrept” referitor la decizia CEDO 
(Convenţia Europeană a Drepturilor Omului), 
în privinţa Laurei Codruţa Kövesi. Fosta propu-
nere pentru funcţia de ministru al Justiţiei 
spune că decizia pe care CEDO a luat-o a fost 
„una superfi cială”. „A fost din nou atacată 
CCR pe motiv că ar fi  îngrădit un drept funda-
mental al doamnei procuror-șef. În realitate, 
dacă citim cele două decizii (CEDO și CCR – 
n.r.) cu atenţie, o să observăm că nu a existat 
nici măcar o sferă de interferenţă între cele 
două. CCR nu face niciun fel de referire la limi-
tele controlului pe care instanţele le-ar putea 
face cu privire la decizia de revocare. S-a rezu-

mat la a analiza care este rolul ministrului, al 
președintelui în raportul acesta și care care 
sunt limitele controlului administrativ într-o 
eventuală cerere a ministrului, fără să vizeze 
persoana. Pe de altă parte, CEDO privește 
problema strict din punctul de vedere a drep-
tului individual. Este destul de superfi cială de-
cizia, pentru că nu are în vedere aceste consi-
derente”, susţine judecătorul de la Tribunalul 
Cluj. „Sunt planuri diferite în decizia CEDO și 
CCR. CEDO nu face această analiză a modului 
de numire. Spune că, în România, chestiunile 
ce privesc cariera magistraţilor pot fi  atacate 
în contencios. Și așa este. Dar nu poţi să pui 
sub semnul egalităţii o numire prin concurs și 
o numire făcută pe fundamente politice”, a 
completat Dana Gârbovan, în cadrul unei 
emisiuni televizate.

Locuitorii din Câmpia Turzii, 
ţinuţi în şah de un urs
Autorităţile au căutat o zi întreagă puiul de urs 
care a fost văzut pe străzile din Câmpia Turzii, în-
să fără succes. Oamenii sunt rugaţi să fi e preca-
uţi și să nu încerce să fi lmeze animalul. Ulterior, 
a fost transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT 
cu privire la prezenţa ursului pe strada 
Laminoriștilor, din Câmpia Turzii. „Este recoman-
dat ca locuitorii să evite zona în care a fost văzut 
animalul sălbatic, să rămână în locuinţe sau să 
păstreze distanţa faţă de animal. De asemenea, 
este recomandat că cetăţenii să nu se pună în 
pericol, respectiv să încerce realizarea de foto-
grafi i/fi lmări sau hrănirea acestuia. Protejarea 
animalelor din gospodărie trebuie realizată fără 

ca cetăţenii să se pună pe înșiși în pericol”, au 
transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj. În zona au fost 
dislocate un echipaj mixt de poliţie și jandarmi, 
un echipaj al Poliţiei Locale, un echipaj SMURD 
și un medic veterinar din cadrul grădinei zoolo-
gice din Turda, pentru a asigura coordonarea 
activităţii și tranchilizarea animalului sălbatic. 
„Forţele de intervenţie au fost în teren până la 
ora 4, însă nu au reușit să-l găsească. Nu a mai 
fost semnalată prezenţa ursului după ora 4. În 
zonă patrulează 
în continuare un 
echipaj al Poliţiei 
Locale. De ase-
menea, zona es-
te monitorizată 
în continuare de 
către poliţiști și 
jandarmi”, au 
transmis, ieri di-
mineaţă, pompi-
erii clujenii.

Pe scurt

VEZI IMAGINILE CU URSUL

Marius Balo, profesorul 
clujean care a fost întem-
ninţat în China, trebuia 
să se întoarcă acasă, 
însă a rămas blocat în 
Shanghai din cauza pan-
demiei de coronavirus. 
Au trecut de atunci două 
luni, iar apropiaţii 
săi nu mai au nicio veste 
de la el şi se tem 
că nu mai este în viaţă.

La mijlocul lunii ianuarie 
2020, în cadrul convorbirii te-
lefonice avute cu unica sa ru-
dă în viaţă, respectiv unchiul 
său, Ioan Felecan, Marius Ba-
lo i-a relatat că i-au fost efec-
tuate analizele de sânge, de-
mers necesar în vederea trans-
ferării sale în România. „Era 
extrem de fericit că, în sfâr-
şit, se apropie momentul mult 
visat şi mult dorit, acela de a 
reveni în ţara sa”, mărturiseş-
te Ioan Felecan.

Apoi, în data de 29 ianua-
rie 2020, un reprezentant al 
penitenciarului l-a contactat 
pe consulul român din Shan-
ghai, pentru a-l informa că în-
tâlnirea comisiei – despre da-
ta efectivă a transferului lui 
Marius Balo –, care trebuia să 
aibă loc în 4 februarie, a fost 
anulată. Decizia a fost luată 
ca urmare a suspendării de 
către autorităţile din Shanghai 
a activităţii instituţiilor publi-
ce din cauza COVID-19.

Restricţiile s-au ridicat, 
cazul bate pasul pe loc

Cu toate că restricţiile s-au 
ridicat în China, iar România 
a relaxat, la rându-i, măsuri-
le de distanţare socială, nu 
s-a mai făcut niciun progres 
în cazul dascălului închis pen-

tru suma infi mă de 80 de do-
lari. Toate demersurile făcute 
de avocatul lui Marius Balo 
pentru continuarea derulării 
procedurii de extrădare au ră-
mas fără nici un răspuns.

Asta, în contextul în care 
există deja un acord fi nal al 
autorităţilor chineze care tre-
buia urmat doar de demersu-
rile autorităţilor române de 
aducere în ţară a lui Marius 
Balo. Dacă în urmă cu două 
luni, Marius a reuşit să ia le-
gătura cu unchiul său, de 
atunci nu se ştie nimic de sta-
rea de sănătate a profesoru-
lui clujean.

„Acum ceva mai bine de 
două luni, Balo a vorbit la 
telefon cu unchiul său, sin-
gura lui rudă din România. 
Conversaţia a fost de ordi-
nul secundelor, nu a apucat 
să spună nici unde e, nici 
în ce stare de sănătate e. 
Doar că e în puşcărie şi că 
e în viaţă. De atunci, nu mai 
ştim nimic de soarta clien-

tului nostru. A fost ultima 
convorbire. Nu ştim în ce 
închisoare e (ultima oară e-
ra închis la Shanghai – n.r.), 
nu ştim dacă mai trăieşte. 
Ne putem gândi la orice. 
Trăiesc cu speranţa că e viu, 
dar nu ştiu cât de nevătă-
mat”, a declarat Eugen Ior-
dăchescu, avocatul lui Ma-
rius Balo, pentru Libertatea.

Statul român îşi bate joc 
de propriul cetăţean

În urma demersurilor ju-
ridice şi diplomatice, Marius 
Balo urma să fi e transferat 
din China la Penitenciarul 
Rahova-Bucureşti pentru con-
tinuarea pedepsei de opt ani 
la care a fost condamnat. 
Acolo ar fi  trecut, conform 
procedurilor, printr-o peri-
oadă de carantină de 21 de 
zile. Cu toate că scopul prin-
cipal este aducerea lui Ma-
rius în ţară, apărătorii său 
iau în calcul chiar eliberarea 
sa condiţionată.

„Suntem extrem de revoltaţi 
şi de supăraţi! Nu înţeleg ce s-a 
întâmplat. De ce nu ni se spu-
ne nimic despre el? Toate do-
cumentele necesare extrădării 
sunt gata, trebuia doar să se 
ducă o echipă a Interpol după 
el şi să-l aducă în ţară, pentru 
a fi  dus la Penitenciarul Raho-
va-Bucureşti. Vom continua să 
luptăm, aşa cum o facem de 
patru ani, să-l aducem în ţară”, 
a completat avocatul clujean.

„În ultimele două săptă-
mâni, am făcut adrese peste 
tot. La Ministerul Justiției, la 
Ministerul de Externe, la In-
terpol, la Ambasada Româ-
niei în China. Peste tot. Nu 
am primit nici un răspuns. E 
revoltător ce se întâmplă, es-
te inadmisibil. Autoritățile 
dau dovadă de aroganță, de 
impostură față de cetățenii 
acestei țări. E vorba despre 
viața unui român, dar prea 
puțin le pasă”, a conchis Eu-
gen Iordăchescu, avocatul lui 
Marius Balo.

Nu știm dacă mai trăiește!
Profesorul clujean Marius Balo, închis în China, este de negăsit. 
Planurile extrădării au fost ruinate de COVID-19.

Apărătorii lui Marius Balo (dreapta) au încercat să afl e de ce nu se reiau procedurile de extrădare, 
agreate atât de statul chinez, cât și de cel român. Nu au primit răspuns.
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Primăria municipiului 
Cluj-Napoca nu renunţă 
la contractarea unui cre-
dit de 400 de milioane de 
lei, pentru realizarea pro-
iectelor de mare amploare 
din Oraşul Comoară.

În martie 2019, pe ordi-
nea de zi a şedinţei de Con-
siliu Local se număra un 
proiect de hotărâre privind 
„Aprobarea contractării u-
nei finanţări rambursabi-
le în valoare de 400 mili-
oane de lei (circa 85,1 mi-
lioane euro), pentru asi-
gurarea surselor de finan-
ţare pentru realizarea in-
vestiţiilor în municipiul 
Cluj-Napoca”. Creditul ar 
urma să fie rambursat în 
cel puţin 30 de ani.

Ulterior, în data de 23 
noiembrie 2019, Primăria 
municipiului Cluj-Napoca 
a publicat anunţul prin ca-
re solicita finanţarea inter-
nă rambursabilă în valoa-
re de 400 de milioane de 
lei. Până la termenul limi-
tă din 23 decembrie, sin-
gura ofertă a fost depusă 
de Banca Comercială Ro-
mână (BCR), conform da-
telor din platforma de achi-
ziţii publice SICAP.

Boc: „Creditul îl poţi 
adapta şi remodela”

Acum, în mai 2020, pri-
marul Emil Boc admite că 
nu renunţă la creditul ne-
cesar pentru „moderniza-

rea şi construirea de unităţi 
de cultură şi recreere, rea-
bilitarea arhitecturală a clă-
dirilor, reabilitarea de dru-
muri şi pasaje sunt consi-
derate obiective prioritare 
pentru a aduce municipiul 
la standardele impuse de 

Uniunea European”. Anul 
trecut, municipalitatea re-
cunoştea că, fără acest cre-
dit, aceste investiţii „nu vor 
putea fi demarate în 2019 
şi nici în anii următori”.

„Da, noi am declanşat pro-
cedura, pentru că acel îm-

prumut are fl exibilitate mult 
mai mare să-l utilizezi în mo-
mentul în care l-ai luat prin 
Hotărâre de Consiliu Local. 
Poţi să îl adaptezi, să îl mo-
delezi în funcţie de nevoi, 
important este să îl ai. Du-
pă ce îl ai, trebuie să mergi 

la Guvern, de asta spuneam 
spuneam despre relaxarea 
condiţiilor de defi cit”, a ex-
plicat Emil Boc, la un post 
local de radio.

„Degeaba iau eu împrumu-
tul, şi eu nu am o problemă cu 
municipiul, pentru că nu avem 

un grad de îndatorare de 35%, 
cât ne permite legea, suntem 
undeva sub 14-12-10%. Dar, 
dacă nu îţi dă Guvernul, dacă 
nu te încadrezi în marja de de-
fi cit naţional, degeaba ai un îm-
prumut, pentru că nu îl poţi 
utiliza. Acum e momentul, hai-
deţi să ne dezvoltăm, să ne 
facem proiecte de infrastruc-
tură!”, este de părere edilul.

Centrul Cultural 
„Transilvania”, 
printre proiectele vizate

În urmă cu o săptămână, 
Monitorul de Cluj readucea în 
discuţie proiectul Centrului 
Cultural „Transilvania”, ca-
re ar urma să fie construit 
pe Bulevardul 21 Decembrie 
1989, fiind subiect de dis-
cuţii de peste un deceniu. 
Dacă pentru Academia de 
Muzică „Gheorghe Şincai”, 
Guvernul va construi sediu 
în clădirea-ruină de la Bu-
cium, Filarmonica Transil-
vania încă îşi pune speran-
ţele în clădirea din Mărăşti.

După şapte ani şi cinci 
licitaţii eşuate, proiectul ră-
mâne încă la stadiul de pro-
misiune, întrucât nicio fir-
mă nu a depus ofertă pen-
tru construirea clădirilor 
din cartierul Mărăşti. Va-
loarea contractului este es-
timată între 350 milioane 
lei şi 1,426 miliarde lei. Ul-
tima licitaţie a fost lansată 
în 8 februarie 2020, fără 
succes. Emil Boc a recunos-
cut că, în lipsa ofertelor, 
proiectul urmează să fie re-
vină în Consiliul Local.

BANI DE LA BANCĂ PENTRU MARILE PROIECTE?

Primăria râvnește la un credit uriaș
Centrul Cultural „Transilvania”, condiționat de un împrumut de 400 de milioane de lei

Proiectul Centrului Cultural „Transilvania” bate pasul pe loc, deşi se discută de peste 14 ani 
despre construirea unui sediu pentru Filarmonică în Cluj-Napoca

• Clădirea sălii de concerte sediul 
Filarmonicii, Piaţa Transilvania și par-
care subterane – 288 milioane lei
• Reabilitare arhitecturală a imobilu-
lui situat în „Ansamblul urban – 
Centrul Istoric al orașului 

Cluj-Napoca”, strada Iuliu Maniu nr. 1 
– 10,9 milioane lei
• Reabilitarea arhitecturală a imobilului 
situat în „Ansamblul urban – Centrul 
Istoric al orașului Cluj-Napoca”, strada 
Iuliu Maniu nr. 3 – 8,6 milioane lei

• Reabilitare Pasaj strada Locomotivei 
(pasaj gară) – 11,5 milioane lei
• Consolidare și reabilitare imobile 
existente, eliminare corpuri parazita-
re Piaţa Unirii nr. 1 și 2 – 20,4 mili-
oane lei

Lista investițiilor plănuite din creditul de 400 de milioane de lei

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca, 
în martie 2019

 „Vom lua un credit 
pe termen lung, noi 
am avea o posibilitate 
să luăm un credit 
mare. Să poți lua 
credit, trebuie să îți 
dea aprobare 
Guvernul prin 
Ministerul Finanțelor 
Publice, că ei au un 
plafon național 
de împrumut și tu 
trebuie să te încadrezi 
în acel plafon. Există 
spațiu pentru 2020, 
dar trebuie să 
începem procedura 
de acum. 
Filarmonica este 
obiectivul principal.“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, 
recunoaşte că nu a dat 
drumul la noi investiţii, 
cum ar fi parkingurile 
din cartierele Zorilor 
sau Gheorgheni.

În aprilie 2009, pe vre-
mea fostului edil Sorin 
Apostu, proaspăt ales la câr-
ma Primăriei Cluj-Napoca 
după desemnarea lui Emil 
Boc în fruntea Guvernului 
României, pe masa consili-
erilor locali ajungea un pro-
iect al unui parking de car-
tier, în Zorilor, la intersec-
ţia străzilor Gheorghe Di-
ma şi Louis Pasteur.

Conform planurilor de la 
acea vreme, parkingul urma să 
aibă un regim de înălţime com-
pus din demisol, parter, două 
etaje şi terasă, cu o capacitate 

de 230 de locuri. Parkingul ur-
ma să fi e construit pe un teren 
în suprafaţă de 1.827 mp, situ-
at în spatele blocurilor de pe 
străzile Gheorghe Dima nr. 
12-20, respectiv Louis Pasteur 
nr. 78. Proiectul a rămas la ni-
vel de promisiune.

Boc a plusat: nu unul, 
ci două parkinguri 
în cartierul Zorilor

La aproape un deceniu 
distanţă, în 2018, revenit în 
fotoliul de primar, Emil Boc 
dezvăluia că există planuri 
pentru construirea a nu unul, 
ci două parkinguri în carti-
erul Zorilor. Soluţia găsită 
pentru viitoarele parkinguri 
supraterane erau străzile Si-
ghişoarei şi Gheorghe Dima.

Ulterior, în martie 2019, 
viceprimarul Dan Tarcea a 
reconfirmat planurile unui 
parking pe strada Gheorghe 
Dima nr. 35-41, cu un regim 

de înălţime de două subso-
luri, parter şi două etaje, re-
spectiv 200 de locuri.

Consilierii locali aveau 
să aprobe apoi Planul Ur-
banistic de Detaliu (PUD) 
pentru garajul supraetajat, 
care prevede ridicarea unui 
imobil cu subsol, parter şi 
două etaje pe strada Ghe-
orghe Dima 39B. Acesta se 
află – pe hârtie – în apro-
pierea parcului „Iuliu Pro-
dan”, pe un teren de 2.750 
mp. Deocamdată, planuri-
le au fost lăsate deoparte, 
recunoaşte Emil Boc.

„Când vor fi gata 
documentele, 
o să le prezint”

„Nu sunt gata documen-
taţiile... acolo sunt două 
parkinguri avute în vedere, 
în Zorilor. Când vor fi gata 
documentele, am să vin, să 
le prezint. Nu am început 

niciun proiect nou, pentru 
că nu am bani, să ne înţe-
legem! Am insistat să con-
tinuăm proiectele începute 
şi derulate, proiecte noi nu 
am pornit, pentru că resur-
sa financiară a fost limita-
tă, suntem afectaţi de coro-
navirus”, a precizat edilul, 
într-o intervenţie telefonică 
la o emisiune radio.

Într-o situaţie similară se 
află şi parkingul modular 
plănuit în cartierul Gheor-
gheni, pe strada Liviu Re-
breanu. În aprilie 2019, vi-
ceprimarul Dan Tarcea spu-
nea că garajul supraetajat 
pare inspirat din parkingul 
modular de la aeroportul din 
München, construit pe o 
structură metalică uşoară. 
Ideea nu era una nouă, so-
luţia parkingului modular 
fiind dezbătută încă din 
2017, însă fără rezultate con-
crete până în prezent.

Ce se mai aude de parkingurile din Zorilor și Gheorgheni?
Primarul Emil Boc recunoaște: „Nu am început alte proiecte noi, nu am bani!“

Dacă în cursul lunii martie, municipalitatea a pierdut circa 7,5 
milioane de lei, aceeași sumă se vehiculează de specialiști în 
dreptul pierderilor cauzate de epidemia de coronavirus și 
pentru luna aprilie. Emil Boc susţine că adevăratul impact al 
COVID-19 se va resimţi abia în toamnă și afi rmă că impactul 
negativ asupra economiei naţionale și locale va avea efecte 
nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung.
„Nu putem trage încă o concluzie, pentru că a intervenit șoma-
jul tehnic, care este de fapt artifi cial. S-au pompat banii fără să 
ai consecinţele, șomajul tehnic nu va fi  asigurat la nesfârșit. Nu 
este relevant impactul coronavirus pe termen mediu, pentru 
că nu știm exact câte locuri de muncă s-au pierdut. Partea care 
ţine de șomaj tehnic acoperă artifi cal șomajul, vom vedea im-
pactul adevărat în toamnă”, a precizat edilul.

Zeci de milioane de lei, gaura 
provocată de COVID-19 în bugetul local
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3,2 mil. € pentru 
spitale în bătălia 
cu COVID-19
CJ urmează modelul Primăriei Cluj-Napoca și alocă 
bani consistenți spitalelor în lupta cu noul coronavirus
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

La ședința ordinară de joi, 
28 mai, pe „masa virtuală” 
a consilierilor județeni se 
va afl a un proiect de hotă-
râre privind acordarea 
unui sprijin fi nanciar spi-
talelor afl ate în subordinea 
Consiliului Județean Cluj.

După mai bine de trei luni 
de la izbucnirea epidemiei de 
coronavirus, Consiliul Județean 
Cluj apelează la proiectul „Con-
solidarea capacității județului 
Cluj în gestionarea crizei sa-
nitare COVID-19”, prin care 
dorește dotarea a patru unități 
sanitare din județul Cluj cu 
echipamente de protecție și 
echipamente medicale pentru 
gestionarea situației provoca-
te de criza sanitară.

Este vorba despre Spitalul 
Clinic de Recuperare, Spitalul 
Clinic de Urgență pentru Co-
pii din Cluj-Napoca, Spitalul 
Clinic de Pneumoftiziologie 
„Leon Daniello”, respectiv In-
stitutul Clinic de Urologie și 
Transplant Renal. Conform re-
feratului de aprobare, valoa-
rea totală a proiectului este 
de 15.535.614,99 lei (TVA in-
clus), adică peste 3,2 milioa-
ne de euro.

„Echipamentele existente 
sunt insufi ciente sau 
lipsesc cu desăvârșire”

„Necesitatea îmbunătățirii 
capacității de răspuns a celor 
patru unități sanitare din Cluj-
Napoca la criza COVID-19 re-
zultă clar din analiza nevoii 
echipamentelor de protecție 
și a echipamentelor medica-
le. Concret, echipamentele 
existente sunt insufi ciente sau 

lipsesc cu desăvârșire, motiv 
pentru care unitățile sanitare 
au demarat achiziții pentru 
cumpărarea acestora, însă în 
limita bugetului aprobat”, se 
arată în motivarea proiectu-
lui de hotărâre.

Astfel, Consiliul Județean 
Cluj a decis să ajute cele patru 
spitale prin achiziționarea echi-
pamentelor medicale pe care 
nu și le permit. Pentru proiec-
tele fi nanţate în cadrul apelu-
lui POIM/819/9/1/Consolida-
rea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19, se 
asigură fi nanțarea integrală a 
cheltuielilor eligibile.

„Dotarea cu echipamente 
este imperios necesară”

Pentru „desfășurarea actu-
lui medical la standarde înal-
te”, „în condiții de siguranță 
maximă” atât pentru pacient, 
cât și pentru cadrele medicale, 

este „imperios necesară” dota-
rea echipamente de protecție 
și cu aparatură medicală dedi-
cată combaterii pandemiei CO-
VID-19, spun reprezentanții fo-
rului administrativ județean, 
care au transmis nevoia supli-
mentară de echipamente Unității 
Administrativ-Teritoriale (UAT) 
Județul Cluj.

Direcţia Generală Buget Fi-
nanţe, Resurse Umane, respec-
tiv Direcţia Dezvoltare și 
Investiții din cadrul Consiliu-
lui Județean Cluj au opinat, 
fără mențiuni/obiecțiuni, că 
proiectul de hotărâre este fun-
damentat, din punct de vede-
re al reglementărilor specifi -
ce aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele spe-
cifi ce acestui compartiment, 
sens în care au propus anali-
zarea şi supunerea spre dez-
batere şi adoptare în plenul 
Consiliului Județean.

La mai bine de trei luni de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, 
Consiliul Județean Cluj s-a decis să sprijine fi nanciar spitalele

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Murim „mai des și 
mai sigur” de infecțiile 
asociate actului medical 
decât de coronavirus, 
este de părere 
deputatul USR de Cluj 
Emanuel Ungureanu (foto).

Stafi lococul Auriu, Piocea-
nicul sau COVID-19? Ce ne 
omoară mai repede în spita-
lele din țară? Cu toate că no-
ul coronavirus este periculos 
și extrem de contagios, 
infecțiile nosocomiale sunt 
marea primejdie pentru sănă-
tatea românilor, susține par-
lamentarul clujean Emanuel 
Ungureanu, care afi rmă că ra-
ta mortalității crește conside-
rabil odată cu pătrunderea 
noastră în spitale.

„În momentul în care am 
pus un picior în spital, ris-
cul de a fi infectați este ma-
jor. Noi oricum nu rapor-
tăm. Neraportând, nu com-
batem suficient de bine. La 
Cluj, nu avem un laborator 
care să testeze biocidele ca-
re ar trebuie să omoare a-
ceste bacterii multirezisten-
te, măcar de pe suprafețele 
vizibile din zona ATI (An-
estezie și Terapie Intensi-
vă)”, a declarat Ungureanu, 
într-un interviu online.

„Clujul medical este pre-
dispus, neavând spitale cu 
circuite funcționale pentru a-
ceste infecții. (...) Dacă tre-
buie să se întâmple ceva du-
pă pandemie, este să ne do-
rim noi, comunitatea, să îm-
pingem politicienii locali, 
județeni, centrali, să constru-
iască spitale de la zero. Dar, 
trebuie să existe constanță. 
Vechea clasă politică se ba-
za pe uitare. Trebuie să ținem 
minte ce promit și ce fac po-
liticienii noștri”, este de pă-
rere parlamentarul clujean.

Vicepreședinte în Comisia 
pentru sănătate și familie din 
Camera Deputaților, Ungurea-
nu spune că majoritatea de-
ceselor vin de la Terapie In-
tensivă, unde riscul de a te 
contamina cu o bacterie mul-
tirezistentă este de 90% – 
„aproape sigur iei ceva”. Aces-
ta a pomenit de cazul neferi-
cit al unui bărbat de doar 52 
de ani, internat cu pancreati-
tă la Clinica Medicală 3 și de-
cedat ulterior la Spitalul Cli-
nic de Boli Infecțioase.

„În fișa de diagnostic a-
pare ca având și COVID, pe 
lângă celelalte afecțiuni ca-
re au fost datorate infecțiilor 
nosocomiale. Bietul om a 
murit, iar familia era con-
trariată că nu îl găsea pe lis-
ta COVID. (...) Nici la aceas-

tă oră acel pacient nu a fost 
declarat COVID și nici ca a-
vând infecții nosocomiale, 
vorbim de subraportare în 
ambele cazuri”, potrivit de-
putatului USR.

Emanuel Ungureanu afir-
mă că este o problemă ma-
joră că „mințim”, nu decla-
răm toate infecțiile asocia-
te actului medical. „Se moa-
re mult mai des de infecții 
asociate actului medical de-
cât de COVID-19”, spune 
parlamentarul, asta deși nu-
mărul cazurilor de infecții 
nosocomiale a scăzut. Mo-
tivul? „Spitalele sunt goale, 
oamenii au murit acasă!”, 
afirmă deputatul.

Ce ne omoară mai repede 
în spitalele din România?

Cu 1.247 de cazuri noi 
în ultimele 7 zile până ieri, 
România înregistrează, 
pentru a patra săptămână 
consecutiv, o scădere a 
numărului de cazuri noi 
de la o săptămână la alta.

În România, până la data 
de 25 mai 2020, erau confi r-
mate 18.283 de cazuri de in-
fecţie cu noul coronavirus 
(SARS-CoV-2), cu 213 mai 
multe decât în data de 24 
mai. Totodată, numărul de-
ceselor a ajuns la 1.193, cu 
14 mai mult decât cu o zi 
înainte. De asemenea, până 

la 25 mai 2020, la nivel naţio-
nal, au fost prelucrate 377.191 
de teste, cu 63.570 mai multe 
decât la 18 mai 2020. Numă-
rul de teste noi în ultimele 7 
zile a fost cuprins între apro-
ximativ 6.900 şi 10.400 de tes-
te noi pe zi.

Evoluţia numărului de ca-
zuri din ultimele 9 săptămâni:

¤ 23-30 martie (circa 1.500 
cazuri noi)

¤ 30 martie – 6 aprilie (cir-
ca 2.000 cazuri noi)

¤ 6-13 aprilie (circa 2.500 
cazuri noi; vârful de până 
acum, în România)

¤ 13-20 aprilie (circa 2.300 
cazuri noi)

¤ 20-27 aprilie (circa 2.400 
cazuri noi)

¤ 27 aprilie – 4 mai (circa 
2.200 cazuri noi)

¤ 4-11 mai (2.076 cazuri noi)
¤ 11-18 mai (1.448 cazuri noi)
Din totalul de 18.283 de îm-

bolnăviri de pe teritoriul Româ-
niei, 11.630 au fost declarate 
vindecate şi externate, conform 
informării Grupului de Comu-
nicare Strategică (GCS) din 25 
mai 2020, ora 13:00. Astfel, nu-
mărul de cazuri de COVID-19 
active era, la 25 mai, de 6.653.

A patra săptămână consecutivă cu scădere 
a numărului de cazuri de COVID-19
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Cetăţenii sunt invitaţi 
să participe la o serie 
de dezbateri privind 
starea municipiului 
Cluj-Napoca după pande-
mia de coronavirus.

Având în vedere faptul că 
pandemia de COVID-19 a afec-
tat foarte multe domenii de 
activitate, respectiv în vede-
rea adoptării unor politici pu-
blice efi ciente, inclusiv din 
perspectiva alocărilor fi nan-
ciare de la bugetul local, Pri-
măria municipiului Cluj-Na-
poca iniţiază în următoarele 
30 de zile mai multe dezba-
teri publice în acest scop.

Dezbaterile se vor concen-
tra în principiu, dar fără a se 
limita doar la acestea, pe ur-
mătoarele teme/probleme:

1. Cum a fost afectat do-
meniul respectiv de pandemia 
de coronavirus?

2. Care sunt soluţiile în do-
meniul respectiv după pande-
mia de COVID-19?

3. Care sunt modalităţile şi 
politicile publice prin care Pri-
măria şi Consiliul local pot 
ajuta domeniul respectiv?

Potrivit municipalităţii, 
dezbaterile se vor desfăşu-
ra pe o platformă online de 
videoconferinţă, conform 
procedurii de dezbatere pu-

blică în vederea elaborării 
şi adoptării actelor adminis-
trative cu caracter norma-
tiv. Calendarul dezbaterilor 
publice este următorul:
 starea sectorului cul-

tural clujean: Alocările fi -
nanciare pentru sectorul or-
ganizaţiilor neguvernamen-
tale: miercuri, 27 mai 2020, 
ora 17:00
 starea sectorului de 

sănătate clujean: Alocărille 
fi nanciare pentru domeniul 
medical: marţi, 2 iunie 2020, 
ora 12:00
 starea sportului clu-

jean: Alocările fi nanciare 
pentru domeniul sportului: 
marţi, 9 iunie 2020, ora 12:00
 starea mediului de afa-

ceri clujean: Provocări şi so-
luţii: marţi, 16 iunie 2020, 
ora 12:00
 starea socială a muni-

cipiului Cluj-Napoca: Pro-
vocări şi soluţii: marţi, 23 
iunie 2020, ora 12:00

„În lunile următoare, avem 
în vedere continuarea dez-
baterilor publice pe teme le-
gate de învăţământ, culte, 
transport, mediu şi alte te-
me de interes public”, trans-
mit reprezentanţii Primăriei 
Cluj-Napoca. Dezbaterile pu-
blice vor fi  transmise online, 

pe pagina de Facebook a mu-
nicipiului Cluj-Napoca.

Persoanele care doresc să 
ia cuvântul în cadrul dezba-
terilor publice vor fi  înscrise 
pe platforma online de vide-
oconferinţă, pe baza unui for-
mular completat online pe si-
te-ul Primăriei, înainte cu mi-
nimum 4 ore de ora stabilită 
pentru începerea şedinţei. Ce-
tăţenii care s-au înscris în a-
ceste condiţii, vor primi un 
link prin e-mail, prin care se 
vor putea conecta la dezbate-
rea publică şi vor putea lua 
cuvântul. Data începerii sesi-
unii de înscriere la cuvânt va 

fi  comunicată odată cu anun-
ţul privind organizarea fi ecă-
rei dezbateri publice.

De asemenea, joi, 4 iunie 
2020, ora 16:00, va fi  organi-
zată dezbaterea publică pe 
marginea proiectului de Ho-
tărâre de Consiliu Local cu 
privire la Regulamentul de 
închiriere a locurilor de par-
care, garaje şi copertine afl a-
te în administrarea Serviciu-
lui public de interes local pen-
tru administrarea parcărilor. 
Clujenii care doresc să ia cu-
vântul în cadrul acestei dez-
bateri publice pot depune o 
cerere în acest sens.

Acum este momentul clujenilor! 
Ce se întâmplă cu oraşul lor după pandemia de coronavirus?

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Implementată pentru 
prima dată la Cluj-Napoca 
în 2013, sub forma unui 
proiect-pilot, procesul 
Bugetării participative 
ar putea fi  schimbat.

În decembrie 2019, Primă-
ria municipiului Cluj-Napoca 
a obţinut „premiul de exce-
lenţă în guvernare locală par-
ticipativă”. La acea vreme, pri-
marul Emil Boc sublinia fap-
tul că administraţia locală din 
Cluj-Napoca este prima din 
România care a implementat 
şi implementează proiecte de 
Bugetare participativă. Acum, 
edilul anunţă că ar putea avea 
loc modifi cări pentru progra-
mul din acest an.

„Vom lua o decizie în peri-
oada următoare, sunt două 
propuneri. În primul rând, de 
a modifi ca regulamentul şi de 
a-l face mai accesibil, în al doi-
lea rând, de a continua în for-
mele tradiţionale. Vom lua o 
decizie în perioada următoa-
re, nu am luat încă decizia fi -

nală, ne preocupăm să le im-
plementăm pe proiectele exis-
tente. Probabil, vom ajusta ast-
fel încât să ţinem cont de toa-
te opiniile exprimate de pu-
blic”, a precizat Boc, într-o in-
tervenţie telefonică.

În luna februarie, în pre-
zenţa comisarului european 
pentru Politici de coeziune şi 
reformă, Elisa Ferreira, şi a al-
tor ofi cialităţi europene, edi-
lul a prezentat, în cadrul Con-
ferinţei „Engaging Citizens for 
Good Governance în Cohesi-
on Policy”, modelele Clujului 
de bună practică în domenii-
le Bugetării participative şi ale 
activităţii Centrului de Inova-
re şi Imaginaţie Civică.

Ediţia din 2019 a procesu-
lui de Bugetare participativă 
s-a sfârşit cu alte 15 iniţiative 
votate de clujeni. De-a lungul 
anilor, zeci de proiecte au fost 
propuse de cetăţeni, însă doar 
câteva au fost implementate 
cap-coadă. Primarul Emil Boc 
susţine că, deşi apreciază ide-
ile clujenilor, multe dintre e-
le necesită mult timp pentru 
a prinde viaţă.

Bugetarea participativă 
ar putea suferi modificări

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Locuinţele sociale din-
tr-un bloc nou de pe stra-
da Ghimeşului, din 
Cluj-Napoca, sunt departe 
de a fi  terminate.

Cu toate că fi nalizarea lo-
cuinţelor sociale de pe stra-
da Ghimeşului fi gurau, anul 
trecut, pe lista principalelor 
obiective de investiţii pen-
tru perioada 2019-2020, aces-
tea încă nu sunt fi nalizate. 
Anul trecut, primarul muni-
cipiului Cluj-Napoca, Emil 
Boc, dădea asigurări că pro-
iectul va fi  dus la bun sfâr-
şit în 2019, însă inaugurarea 
a fost amânată. Pandemia de 
coronavirus a dat peste cap 
socotelile, spune edilul.

„Aici (pe strada Ghime-
şului – n.r.) avem o mare 
problemă cu firma care lu-
crează acolo, are întârzieri 
majore la realizare. Ne-a in-
format că are dificultăţi de 
activitate şi că îşi suspendă 
activitatea pe perioada co-
ronavirusului. Îşi reiau ac-
tivitatea după ce se termi-
nă criza. Este o firmă mai 
lovită decât altele, este sin-
gura care ne-a notificat ex-
pres că îşi suspendă activi-

tatea”, a explicat primarul, 
într-o intervenţie telefonică.

Lucrările trebuiau deja 
fi nalizate. Vor fi  gata 
până în toamnă?

Emil Boc admite că lucră-
rile trebuiau finalizate deja, 
însă, cel mai probabil, „se 
duc până în toamnă”. Admi-
nistraţia locală promite că 
va verifica cu exactitate în-
deplinirea condiţiilor, în con-

textul în care constructorul 
a obţinut deja un Certificat 
de Situaţie de Urgenţă, de 
la Camera de Comerţ.

Potrivit edilului, construc-
torul – SC Ceconi SRL – este 
singura companie care a anun-
ţat Primăria Cluj-Napoca des-
pre imposibilitatea efectuării 
lucrărilor. Departamentul ju-
ridic al municipalităţii anali-
zează acum solicitările fi rmei 
cu sediul în localitatea Bixad, 

satul Trip, judeţul Satu Mare, 
să vadă dacă se impune şi a-
plicarea unor penalităţi în ca-
zul în care nu sunt îndeplini-
te condiţiile date de lege.

Conform panoului infor-
mativ de pe şantier, data fi -
nalizării construcţiei este 1 
noiembrie 2021. Pe acelaşi 
panou scrie că ridicarea blo-
cului de locuinţe sociale a 
început în data de 1 noiem-
brie 2018. Aşadar, este nece-

sară o durată de execuţie a 
lucrărilor de 36 de luni – trei 
ani – pentru o construcţie cu 
parter şi trei etaje, cu 12 a-
partamente, 14 locuri de par-
care, pe un teren de 740 mp!

Firma de construcţii, 
implicată într-un dosar 
penal în Sălaj

Proiectul de pe strada Ghi-
meşului nr. 1 a prins contur în 
data de 16 aprilie 2018, atunci 

când a fost publicat în Siste-
mul Electronic de Achiziţii Pu-
blice (SEAP) anunţul privind 
contractarea serviciilor de con-
struire. Ulterior, în data de 21 
septembrie 2018, Primăria mu-
nicipiului Cluj-Napoca a atri-
buit afacerea fi rmei de con-
strucţii SC Ceconi SRL, sem-
nând contractul în valoare de 
2.863.438,08 lei (fără TVA).

SC Ceconi SRL, fi rmă care 
ridică acest bloc de locuinţe so-
ciale, a fost implicată într-un do-
sar în care fostul primar al lo-
calităţii Chieşd, din judeţul Să-
laj, Ioan Catană, a fost condam-
nat, defi nitiv, la sfârştul anului 
2017, la 18 luni de închisoare 
cu suspendare, pentru abuz în 
serviciu, potrivit jurnalul.ro.

În mai 2011, SC Ceconi SRL 
a fost fi rma care a reabilitat 
Grădiniţa „Lizuca”, pentru 
77.764 lei (fără TVA). Apoi, 
în iunie 2011, compania şi-a 
adjudecat şase loturi dintr-un 
contract de reabilitare a gră-
diniţelor şi şcolilor din Cluj-Na-
poca – Liceul de Arte Naţio-
nale, Colegiul Naţional „Geor-
ge Coşbuc”, Grădiniţa „Micul 
Prinţ”, Grădiniţa „Dumbrăvi-
oara”, Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” şi Liceul Teoretic 
„Báthory István”, pentru 
465.223.45 lei (fără TVA).

Locuinţele sociale se lasă aşteptate
Planurile Primăriei au fost date peste cap. Constructorul a sistat lucrările din pricina coronavirusului.

Activiştii susţin că locuinţele publice sunt soluţia pentru criza locuirii în Cluj-Napoca. Locuinţele sociale 
de pe strada Ghimeşului întârzie însă din cauza lucrărilor lente.

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-
Napoca, în aprilie 2019

„Pe partea socială, 
dincolo de programul 
de locuințe sociale, pe 
care îl avem în fi ecare 
an, anul acesta vor fi  
fi nalizate locuințele 
de pe strada 
Ghimeșului și vor 
începe altele, am 
introdus programe 
care vizează subvenția 
la chirie, cred că 
suntem printre puținii 
din România care 
aplicăm acest 
program. (...) De 
peste 10 ani, locuințe 
ANL nu se mai 
construiesc în oraș.“
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Un bărbat îi oferă iubitei sale fl ori cu prăjina, pe balcon 
Gesturile romantice rămân și pe timp de pandemie.
Un clujean a fotografi at o situaţie inedită. Un 
bărbat, cu ajutorul unei prăjine, i-a „oferit” 
unei persoane dragi un buchet de fl ori.

„Când vrei să surprinzi persoana iubită, dar 
nu poţi merge la ea: buchet de fl ori cu prăji-
na! Awesome! (n.red. „Grozav)!”, a scris 
Andrei Cioboată, cel care a surprins situaţia.

innFOTO

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Medicii au fost cei care 
şi-au riscat cel mai mult 
viaţa şi sănătatea în ulti-
mele luni, în lupta cu 
pandemia de coronavirus. 
Zeci de ore petrecute 
în spitale, ajutându-i pe 
cei bolnavi să se pună 
pe picioare au creat o 
nouă imagine a doctorilor 
din România. Oamenii au 
devenit recunoscători, iar 
sute, poate chiar mii de 
mesaje au fost lansate, 
în semn de mulţumire, 
în mediul online. Mii ima-
gini cu pancarte, opinii, 
articole, videoclipuri 
în care oameni simpli 
mulţumeau medicilor 
au devenit virale.

Multe dintre aceste imagini 
au fost adunate într-un vide-
oclip pentru o melodie reali-
zată în onoarea acestor me-
dici, din linia întâi. Melodia, 
denumită „Isolate” (n.red. „ 
a izola”), este una rap, iar ver-
surile au rolul de a mulţumi 
cadrelor medicale.

„Dumnezeu să binecuvân-
teze medicii/Adevăraţi îngeri/
Sunt pe front să ne ajute/Lu-
crând ca ventilatoare/Doar ca 
să ne salveze/De un virus/
Care ne ţine captivi în izola-
re” sunt câteva dintre versu-
rile câtecului.

Cine este Charles Wratoo?

Charles Wratto este un tâ-
năr originar din Monrovia, ca-
pitala Liberiei şi a ajuns în 
Cluj-Napoca pentru studii. În 
prezent este cercetător în ca-
drul Universităţii Babeş-Bolyai 
şi fondatorul Centrului pentru 
Pace şi Prevenirea Violenţei.

Despre copilul-soldat

Copilăria lui Charles Wrat-
to a stat sub semnul terorii. 
S-a născut în Liberia, ţară afl a-
tă în război civil timp de 7 ani, 
între 1989 şi 1996. De mic, 

Charles a fost expus la expe-
rienţe care i-au marcat viaţa.

„La un moment dat, părin-
ţii mei au fost bătuţi chiar în fa-
ţa mea şi a fost foarte dureros. 
Am fost şi eu bătut, dar părin-
ţii mei au fost aproape omorâţi 
în bătaie”, povesteşte tânărul.

În aprilie 1996, la doar 15 
ani, Charles a fost răpit de re-
beli şi obligat să devină sol-
dat. S-a întâmplat în timpul 
unei lupte care a avut loc în 
oraşul său.

„Soldaţii ne-au spus că ar 
trebui să plecăm ca să facem 
pace cu rebelii de pe cealaltă 
parte, ei lansau rachete asupra 
noastră, dar ne-au păcălit. Când 
am ajuns pe pod, toată poves-
tea s-a schimbat, soldaţii de pe 
partea cealaltă trăgeau în noi 
şi când am încercat să fugim, 
ne-au blocat şi ne-au dat arme. 
Ne-au spus să ne întoarcem pe 
pod, că altfel vom fi  omorâţi. 
Atunci am devenit soldat”, spu-
ne Charles Wratto.

Cel mai dur moment, care 
l-a marcat, a fost însă atunci 
când generalul trupei de re-
beli i-a ordonat să îşi omoare 
cel mai bun prieten.

„Generalul mi-a spus: îl vei 
omorî. Ei întotdeauna încercau 
să dea un exemplu, că dacă îţi 
trădezi grupul sau tribul sau 
nu asculţi ordinele, vei fi  omo-
rât şi tu”, povesteşte Charles.

Războiul civil s-a încheiat 
la sfârşitul anului 1996. Char-
les a avut doar 24 de ore la 
dispoziţie să părăsească ţara, 
în caz contrar, urma să fi e 
ucis. Traumele acelor zile îl 
urmăresc şi astăzi.

El trăieşte din 2011 la 
Cluj-Napoca şi s-a specializat 
în managementul confl ictu-
lui. De asemenea, a fost pro-
tagonist în documentarul 
“Another day of mankind”, 
regizat de clujeanul Alexan-
dru Vlad, în care povestea vie-
ţii copilului-soldat era readu-
să în actualitate.

În iulie, 2014, după 13 ani 
de exil, Charles s-a întors în 
Liberia pentru a-şi regăsi fa-
milia rămasă în viaţă după 
atrocităţile războiului.

Toţii banii pentru o şcoală

În martie 2015, Fundaţia 
Charles Wratto (CWF) a în-
ceput construcţia unui liceu 
care va oferi educaţie liceală 
pentru tineri din 11 sate afl a-
te în acea regiune a Liberiei. 
Charles Wratto a folosit 90% 
din banii săi pentru a pune 
bazele proiectului şcolii şi s-a 
reuşit, astfel, zidirea funda-
ţiei, cu ajutorul oamenilor 
din satele acelei regiuni care 
au contribuit fi ecare cu ceea 
ce au putut pentru începerea 
ridicării clădirii.

Un cântec în onoarea 
medicilor din linia I!
Charles Wratto, fost copil-soldat din Liberia care acum 
locuiește în Cluj, a lansat o melodie în semn de mulțumire 

Charles Wratto, cel care a compus versurile cântecului
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Camera Deputaţilor a dez-
bătut, luni, moţiunea sim-
plă împotriva ministrului 
Educaţiei şi Cercetării, 
Monica Anisie, iar vineri 
va avea loc votul prin 
care se va decide dacă 
Monica Anisie va rămâne 
în continuare în fruntea 
ministerului sau nu.

În ultimii 31 de ani, minis-
trul Educaţiei a fost schimbat 
de 27 de ori, iar Legea Edu-
caţiei de peste 60 de ori.

Se cere „capul” 
Monicăi Anisie

Pro România şi PSD solici-
tă demisia ministrului Educa-
ţiei, Monica Anisie, acuzând 
„haos” în domeniu, dar şi "lip-
să de viziune şi de strategie, 
care a făcut ca preşcolari, elevi, 
studenţi, părinţi, bunici şi per-
sonal din învăţământ să tră-
iască luni de zile în panică şi 
nesiguranţă". Miercuri va avea 
loc votul prin care se va de-
cide soarta Monicăi Anisie.

„Această moţiune este o 
mică parte a răspunsului nos-
tru la nepăsarea şi incompe-
tenţa dovedite pas cu pas de 
ministrul Educaţiei şi Cerce-
tării de la preluarea manda-

tului, culminând cu perioa-
da coronacrizei. Este o mi-
că parte a învăţământului 
preuniversitar. Nu vrem să 
detaliem incompetenţa de 
care ministrul Educaţiei a 
dat dovadă în ceea ce pri-
veşte învăţământul univer-
sitar sau cercetarea. Nici mă-
car o dată, în ultimii 30 de 
ani, românii nu au trăit ase-
menea momente de haos în 
Educaţie. Lipsa de viziune şi 
de strategie a făcut ca toţi 
cei din sistem – preşcolari, 
elevi, studenţi, părinţi, bu-
nici şi personal din învăţă-
mânt – să trăiască luni de 
zile în panică şi nesiguran-

ţă. Astăzi, aici, trebuie să 
punem capăt acestei crize. 
Ne bazăm pe demisia doam-
nei ministru dacă această 
moţiune trece”, se arată în 
textul moţiunii simple.

Iniţiatorii susţin că în pe-
rioada stării de urgenţă de-
cidenţii de la Ministerul Edu-
caţiei şi Cercetării trebuiau 
să vină cu un set de proce-
duri care să reglementeze si-
tuaţia cadrelor didactice de 
predare, a personalului di-
dactic auxiliar, a directori-
lor, a inspectorilor şcolari şi 
a personalului nedidactic, 
dar ministrul "a preferat să 
se spele pe mâini".

Miniştrii, 
schimbaţi ca şosetele

27 de miniştri s-au perin-
dat în domeniul educaţiei 
româneşti. Desigur, fiecare 
a venit cu o schimbare, pen-
tru a rămâne, probabil, în 
istoria României. Prima le-
ge a Educaţiei de după Re-
voluţie a fost adoptată în 
anul 1995. De atunci au tre-
cut mai bine de două dece-
nii, iar legea a fost schim-
bată de peste 60 de ori.

Părinţii, elevii şi chiar 
profesorii se plâng de nea-
junsurile care se întâlnesc 
la tot pasul în sistemul edu-
caţional românesc: progra-

ma prea încărcată, temele, 
ghiozdanele prea grele, lip-
sa de legături între materii. 
Problemele sunt grave, sunt 
reale, iar lipsa unei stabili-
tăţi în ceea ce priveşte co-
ordonarea educaţiei la nivel 
naţional nu face decât să în-
răutăţească situaţia.

„Când într-un proces edu-
cativ nu există o continuita-
te, indiferent că vine unul 
sau vine altul este clar că 
sunt afectaţi si copiii şi pă-
rinţii şi profesorii. Toate ca-
tegoriile sunt afectate. Tu nu 
ştii ce să faci pentru că ţi se 
spune un lucru într-un an, 
apoi în următorul an se 
schimbă. Vine un alt minis-
tru cu noi inovaţii. Profeso-
rii cu experienţă îşi văd de 
treaba lor indiferent cât es-
te de proastă programa. Un 
profesor bun se descurcă şi 
cu o programă proastă. Dar 
în orice caz nici pentru un 
debutant nici pentru un pro-
fesor nu aduce nimic bine a-
ceastă fl uctuaţie. Nu este 
continuitate, lumea este ză-
păcită şi atunci nici rezulta-
tele nu sunt cele mai bune”, 
a explicat Vladimir Alexan-
dru Bogosavlievici, profesor 
de istorie în cadrul Colegiu-
lui Naţional „George Bari-
ţiu” din Cluj-Napoca.

Schimbări majore 
în educaţie 
de-a lungul timpului

În anul 1995 când la şefi a 
Ministerului Educaţiei se afl a 
Andrei Marga care a decis in-
troducerea examenului de Ca-
pacitate, a fost eliberat un nou 
Curriculum Naţional şi au fost 
introduse manuale alternati-
ve. De asemenea trimestrele 
au fost înlocuite cu semestre.

În anul 2001 Ecaterina An-
dronescu a adus schimbări în 
ceea ce priveşte examenul de 
Capacitate, schimbându-i nu-
mele în „teste naţionale” şi 
l-a reorganizat pentru a fi  sus-
ţinut într-o singură sesiune.

Pe timpul ministrului Cris-
tian Admoniţei testele naţio-
nale au fost scoase defi nitiv 
şi au fost înlocuite cu teze cu 
sistem unic, ceea ce a creat 
un haos în mai toate şcolile. 
La tezele unice s-a renunţat 
câţiva ani mai târziu.

Ecaterina Andronescu a re-
venit pentru un al doilea man-
dat când a schimbat complet 
modul de susţinere a Bacala-
ureatului la trei probe de com-
petenţe şi trei probe scrise.

Acestea sunt doar câte-
va dintre schimbările ma-
jore. Ele însă au fost peste 
60 sub îndumarea a celor 
peste 27 de miniştri.

Cine cere „capul” Monicăi Anisie? 
În România, miniștrii Educației sunt schimbați ca șosetele, iar elevii au de suferit

Monica Anisie, ministrul Educației, ar putea să fi e demisă

Achiziţia de măşti de pro-
tecţie pentru toţi elevii de 
clasele a VIII-a, a XII-a şi 
a XIII-a, precum şi pentru 
profesorii şi personalul 
din şcoli a fost anulată de 
Ministerul Educaţiei, cu 
doar 10 zile înainte de 
reînceperea şcolii.

Ministerul mai încearcă o 
dată să cumpere măştile pe 
care este obligat prin lege să 
le asigure participanţilor la 
cursuri şi examene, printr-o 
nouă procedură care a fost 
lansată luni dimineaţă.

„Am anulat procedura, de 
vineri, 22 mai, pentru că cei 
care au venit cu oferta de li-
citaţie iniţial au spus că au 
pe stoc întreaga cantitate de 
măşti (17 milioane de măşti, 
potrivit primului Caiet de 
sarcini – N.Red.), după care 
au anunţat că au 6 milioane 
de măşti, pentru ca la fi nal 
să constatăm că din stocul 
pe care au anunţat că îl aveau 
nu există decât 1 milion 300 
de măşti. Procedura a fost 
anulată vineri şi va fi  relua-
tă începând de astăzi”, a de-
clarat Monia Anisie, potrivit 
edupedu.ro.

Ministerul vrea să cum-
pere minimum 15 milioane, 
maximum 17 milioane de 
măşti prin proceduri de ne-
gociere fără publicare prea-

labilă lansate la aproape o 
lună de la anunţul oficial că 
şcolile se redeschid pe 2 iu-
nie pentru a-i pregăti pe 
elevi pentru examene

Prima procedură de achi-
ziţie prin care măştile trebu-
ia să ajungă în şcoli luni, 25 
mai, a fost lansată de Minis-
terul Educaţiei condus de 
Monica Anisie abia marţi, 19 
mai 2020, la aproape o lună 
după ce preşedintele Klaus 
Iohannis a anunţat că elevii 
din ani terminali se vor în-
toarce la şcoală pentru a se 
pregăti de examene.

Potrivit ministrului Educaţi-
ei, au licitat 3 fi rme, una dintre 
condiţii a fost „preţul cel mai 
mic”, iar din cele 3 una singu-
ră a avut măştile omologate. Ei 
au spus iniţial că au întregul 
stoc, au fost declaraţi câştigă-
tori pentru 6 milioane de măşti.

Încă nu se ştie sigur dacă 
şcolile vor avea măşti pe ca-
re să le ofere elevilor care se 
întorc la şcoală.

„Dacă se vor respecta ter-
menele impuse de Ministerul 
Educaţiei în caietul de sarcini 
realizat acum, sigur că vor 
ajunge”, a adăugat Anisie.

Când se întorc la școală, elevii 
s-ar putea să nu primească măști

Noul calendar de organizare 
şi desfăşurare a examenului 
naţional de Bacalaureat – 
2020 a fost publicat de 
Ministerul Educaţiei.

Bacalaureatul va începe în 
acest an în data de 22 iunie şi 
se va desfăşura diferit, pentru 
a împiedica răspândirea infec-
ţiei de coronavirus.

Astfel, sălile de examen trebu-
ie să fi e pregătite în aşa fel încât 
în fi ecare sală, candidaţii să fi e 
repartizaţi la o distanţă de mini-
mum 2 metri unul faţă de celă-
lalt stânga/dreapta – faţă/spate.

Sălile de examen şi sălile în 
care îşi desfăşoară activitatea co-
misia din centrul respectiv se afl ă, 
de regulă, în aceeaşi clădire/

Sălile trebuie să fi e echipate, 
la fel ca în ultimii ani, cu sisteme 
de supraveghere audio-video.

Până la data de 8 iunie 2020, 
trebuie nominalizate centrele 
de examen dintre unităţile de 
învăţământ care îndeplinesc 
condiţiile enumerate mai sus 
şi centrele zonale de evaluare, 
precum şi unităţile de învăţă-
mânt arondate acestora. Cen-
trele zonale de evaluare se or-
ganizează pentru minimum 
500 de candidaţi şi maximum 
1.000 de candidaţi.

Elevii care se afl ă în izo-
lare sau cei confi rmaţi pozi-
tiv cu noul coronavirus, dar 
şi cei care au diferite afecţi-

uni cronice sau cei care pre-
zintă un risc crescut de in-
fecţie/de a dezvolta compli-
caţii asociate infecţiei 
Sars-CoV-2 vor susţine pro-
bele pentru examenul naţio-
nal de Bacalaureat conform 
unei proceduri speciale, ela-
borate de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi Mi-
nisterul Sănătăţii.

Echivalarea şi recunoaşte-
rea competenţelor lingvistice 
şi digitale se vor realiza în 
perioada 11-17 iunie 2020, 
conform unei metodologii re-
alizate de Centrul Naţional 
de Politici şi Evaluare în E-
ducaţie şi aprobate prin or-
din de ministru.

Pentru examenul naţional 
de Bacalaureat, supraveghe-
rea probelor scrise va fi  asi-
gurată, pentru fi ecare sală de 
examen, de minimum un pro-
fesor asistent. Comisiile jude-
ţene de bacalaureat, comisii-
le de bacalaureat din centre-
le de examen, comisiile de ba-
calaureat din centrele zonale 
de evaluare, comisia judeţea-
nă de contestaţii au obligaţia 
aplicării întocmai a tuturor 
procedurilor referitoare la asi-
gurarea securităţii igienico-sa-
nitare a elevilor şi a întregu-
lui personal implicat în des-
făşurarea examenului naţio-
nal de Bacalaureat.

Ministerul Educației a publicat 
calendarul bacalaureatului

3 – 10 iunie 2020 – 
Înscrierea candidaţilor
11 – 17 iunie 2020 – 
Echivalarea și recunoaște-
rea competenţelor lingvis-
tice și digitale
22 iunie 2020 – Limba și 
literatura română – proba 
E a) – proba scrisă
23 iunie 2020 – Limba și 
literatura maternă – proba 
E b) – proba scrisă
24 iunie 2020 – Proba 
obligatorie a profi lului – 
proba E c) – proba scrisă
25 iunie 2020 – Proba la 
alegere a profi lului și a 
specializării – proba E d) – 
proba scrisă
30 iunie 2020 – Afi șarea 
rezultatelor la probele scri-
se – până la ora 12:00
30 iunie 2020 – Depunerea 
contestaţiilor în intervalul 
orar 16:00 – 20:00
1 iulie 2020 – Depunerea 
contestaţiilor în intervalul 
orar 8:00 – 12:00
1 – 4 iulie 2020 – 
Rezolvarea contestaţiilor
5 iulie 2020 – Afi șarea re-
zultatelor fi nale

Calendarul 
examenului 
național 
de bacalaureat
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Turiştii străini îşi pot 
face rezervări pentru 
vacanţe în Spania înce-
pând din iulie, în condi-
ţiile în care carantina de 
două săptămâni impusă 
în prezent pentru călăto-
rii din alte ţări va fi pro-
babil suspendată până 
atunci, a anunţat minis-
trul turismului spaniol, 
Reyes Maroto, informea-
ză Reuters.

Una dintre cele mai lovite 
naţiuni din lume de noul tip 
de coronavirus, Spania, ţară 
puternic dependentă de tu-
rism, îşi relaxează gradual mă-
surile de izolare stricte, chiar 
dacă îi plasează în continua-
re în carantină pe vizitatorii 
străini, pentru a împiedica un 
al doilea val de contaminări.

„Este perfect coerent să se 
plănuiască petrecerea vacan-
ţelor de vară în Spania din iu-

lie”, a spus Maroto, într-un 
interviu pentru postul local 
de radio Onda Cero. Premie-
rul spaniol Pedro Sanchez a 
anunţat sâmbătă că Spania nu 
îşi va deschide graniţele pen-
tru turiştii străini mai devre-
me de luna iulie.

Prin acest anunţ, premi-
erul spaniol a zădărnicit spe-
ranţele pentru o deschidere 
mai rapidă a sezonului tu-
ristic în Spania, una dintre 
ţările cele mai afectate de 
pandemia de COVID-19 şi 
care în timpul acesteia şi-a 
transformat numeroase ho-
teluri în spitale.

Pe de altă parte, Italia, ţa-
ră care a fost un alt focar ma-
jor de coronavirus şi de ase-
menea importantă destinaţie 
turistică, a anunţat recent că 
îşi va deschide graniţele pen-
tru turiştii străini începând cu 
data de 3 iunie.

Liber la vacanţe 
în Spania, din iulie

Statul Muntenegru nu 
mai avea, duminică, pe 
teritoriul său nicio per-
soană confi rmată ca fi ind 
infectată cu coronavirusul 
SARS-CoV-2

Muntenegru a devenit ast-
fel prima ţară din Europa li-
beră de coronavirus, la 68 de 
zile după ce a înregistrat pri-
mul său caz de COVID-19, 
arată datele Institutului de Să-
nătate Naţională al Muntene-
grului (IJZ), citate luni de 
agenţia croată de presă HINA.

În Muntenegru nu au mai 
fost înregistrate cazuri noi 
de contaminare timp de 20 
de zile consecutiv. Potrivit 
institutului, în cele 24 de ore 
precedente au fost prelucra-
te 140 de teste şi niciunul 
nu a ieşit pozitiv. Aşadar, în 
momentul de faţă Muntene-

grul nu are cazuri active de 
infectare cu noul coronavi-
rus, a conchis instituţia.

Autorităţile sanitare din 
ţară au afirmat anterior că 
epidemia va fi declarată în-
cheiată când nu se vor mai 
înregistra cazuri noi timp 
de 28 de zile.

Muntenegru a fost ultima 
ţară din Europa care a confi r-
mat existenţa unui caz de CO-
VID-19, la 17 martie. De 
atunci, în micul stat ex-iugos-
lav cu 630.000 de locuitori au 
fost confi rmate doar 324 de 
cazuri de contaminare, 315 
vindecări şi nouă decese.

În cele 70 de zile de izolare, 
un număr de 1768 de persoane 
au fost amendate pentru încăl-
carea măsurilor de protecţie şi 
s-au plătit 106.000 de euro că-
tre organizaţii umanitare.

Muntenegru este 
primul stat european 
liber de coronavirus

Ţările europene relaxează 
gradual restricţiile impuse 
pentru a limita răspândirea 
COVID-19, în contextul în 
care numărul noilor cazuri 
de infectare cu noul corona-
virus rămâne în general 
scăzut comparativ cu peri-
oada de vârf, potrivit dpa.

În Austria, autorităţile in-
tenţionează să relanseze la fi -
nalul lunii mai viaţa culturală 
prin autorizarea evenimente-
lor evenimentelor cu cel mult 
100 de spectatori. Aceştia vor 
trebui să păstreze între ei o 
distanţă de cel puţin 1 metru.

Începând de luni, 25 mai, 
autorităţile de la Copenhaga 
le permit persoanelor cu re-
şedinţa permanentă în ţările 
nordice şi în Germania să că-
lătorească pe teritoriul danez 
dacă ele deţin o casă de va-
canţă în Danemarca sau lo-
godnicul, partenerul ori buni-
cul este cetăţean danez.

O decizie privind redeschi-
derea frontierelor, care sunt în-
chise de la jumătatea lunii mar-
tie, este încă în aşteptare. Gu-
vernul danez urmează să fur-
nizeze până vineri informaţii 
despre redeschiderea sezonu-
lui turistic, ţinând cont de evo-
luţiile epidemiologice.

În Germania, restricţiile 
pentru încetinirea propagării 
noului coronavirus sunt rela-
xate în grade diferite în cele 
16 landuri. Restaurantele ur-
mează să fi e deschise în în-
treaga ţară începând de luni.

Unele landuri, precum 
Mecklenburg – Pomerania Infe-
rioară (nord-est), hotelurile din 
staţiunile de la Marea Baltică 
sunt în prezent deschise germa-
nilor cu reşedinţa în alte lan-
duri. Hotelurile din Berlin, Bran-

denburg şi Saxonia Inferioară 
sunt redeschise de luni, iar ce-
le din landul Baden-Wurrtem-
berg începând din 29 mai.

În Bavaria (sud-est), sunt 
redeschise de luni părţile indo-
or ale restaurantelor. Terasele în 
aer liber sunt deja redeschise, 
dar barurile rămân închise. În 
Saxonia-Anhalt, barurile pot fi  
deschise din nou începând din 
28 mai. De asemenea, în Ber-
lin, Brandenburg, Saxonia Infe-
rioară şi Mecklenburg – Pome-
rania Inferioară de luni sunt re-
deschise piscinele în aer liber.

Începând din 25 mai, în 
Grecia, călătorii neafl aţi în ca-
rantină pot lua feriboturile din 
partea continentală a ţării că-
tre insulele din Marea Egee şi 
Marea Ionică.

La fi nalul lunii mai, autori-
tăţile elene urmează să anunţe 
lista ţărilor ai căror cetăţeni vor 
putea călători în Grecia fără a 
intra în carantină timp de 14 zi-
le. Primele zboruri internaţio-
nale către Atena sunt prevăzu-
te pentru 15 iunie. De la 1 iu-
lie, toate aeroporturile regiona-

le vor fi  redeschise pentru zbo-
rurile din străinătate.

În Islanda, sunt permise din 
nou începând de luni, 25 mai, 
evenimentele cu cel mult 100 
de participanţi.

Relaxarea măsurilor de izo-
lare continuă şi în Italia prin 
redeschiderea din 25 mai a să-
lilor de fi tness şi a piscinelor, 
iar din 15 iunie a cinematogra-
felor şi a teatrelor. Italia inten-
ţionează să primească din nou 
turişti străini de la 3 iunie.

De la 30 mai, în Lituania vor 
fi  permise evenimentele publi-
ce sau private cu maximum 30 
de persoane, cu condiţia respec-
tării regulilor de igienă şi de dis-
tanţare fi zică. Elevii din şcolile 
primare pot reveni la cursuri de 
luni (25 mai), iar redeschiderea 
celorlalte niveluri de învăţământ 
este prevăzută pentru 1 iunie.

Începând de luni, 25 mai, în 
Polonia li se permite şcolilor pri-
mare să primească din nou elevi, 
dar lasă decizia la latitudinea 
conducerii fi ecărei instituţii de 
învăţământ. Universităţile vor 
putea găzdui cursurile pentru 

studenţii din anii terminali şi pe 
cele care nu pot fi  ţinute online.

În Spania, oraşele Madrid şi 
Barcelona, cele mai afectate de 
coronavirus din Spania, au in-
trat de luni în prima etapă a pla-
nului în patru faze pentru reve-
nirea la condiţii normale. În pri-
ma fază, este permisă doar in-
trarea unei treimi din numărul 
obişnuit de persoane în biserici, 
muzee şi magazine. De aseme-
nea, sunt permise grupurile de 
cel mult 10 persoane.

Totuşi, continuă să se aplice 
restricţii în privinţa plimbării şi 
a activităţilor sportive – acestea 
sunt permise pentru câte cel 
mult două persoane, dimineaţa 
şi seara, pentru cetăţenii cu vâr-
ste între 14 şi 70 de ani. Cele-
lalte intervale de timp sunt alo-
cate pentru părinţi cu copii şi 
pentru persoane peste 70 de ani. 
Ieşirea din casă pentru cumpă-
rături este permisă în orice in-
terval orar. Aceste măsuri de re-
laxare au fost deja adoptate de 
celelalte regiuni din Spania, ca-
re au trecut de luni dimineaţa 
la faza a doua a planului.

Europa „se relaxează” 
şi mai mult acum!
Ţările din Uniunea Europeană înlesnesc treptat restricţiile 
impuse de la jumătatea lunii martie

Statele UE relaxează treptat restricţiile impuse pentru limitarea răspândirii COVID-19
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Valul de căldură 
din Siberia, alături de o 
topire timpurie a gheţii 
din Groenlanda, reînvie 
îngrijorările comunităţii 
ştiinţifice pe măsură ce 
vara se apropie în regiu-
nea arctică, relatează 
agenţia AFP.

Începutul sezonului de to-
pire din Groenlanda – defi nit 
drept momentul în care acest 
fenomen cuprinde cel puţin 
5% din calota glaciară – a fost 
înregistrat la data de 13 mai, 
potrivit Institutului Meteoro-
logic Danez (Danmarks Me-
teorologiske Institut – DMI). 
Cu „aproape două săptămâni 
mai devreme”, comparativ cu 
data medie stabilită în urma 
a 40 de ani de monitorizare, 
după cum a explicat pentru 

AFP Martin Stendel, cercetă-
tor în cadrul DMI.

În 2019, sezonul de topire 
a debutat la 30 aprilie, însă 
un început precoce ca cel din 
acest an rămâne o sursă de 
îngrijorare, potrivit oamenilor 
de ştiinţă.

Groenlanda va intra în 
aşa-numitul sezon de „abla-
ţie” – când căderile de zăpa-
dă nu vor mai compensa topi-
rea, antrenând o reducere ge-
nerală a calotei glaciare – cu 
un nivel deja fi rav de gheaţă 
din cauza cantităţilor reduse 
de ninsoare din timpul iernii.

Un val de căldură 
nemaiîntâlnit în ultimele 
şase decenii

Cercetătorii DMI au remar-
cat, de asemenea, un val de 

căldură record în vestul Sibe-
riei, în luna mai.

După ce a fost utilizată o me-
todă numită reanaliză, Stendel 
a explicat că echipa sa nu a mai 
observat un astfel de val de căl-
dură în ultimii şaizeci de ani în 
această perioadă a anului.

În ultimul deceniu, mai 
multe valuri de căldură au 
fost observate în anumite re-
giuni din Arctica şi în diferi-
te perioade ale anului.

Ceea ce se întâmplă în pre-
zent „nu este fără precedent, 
însă este totuşi destul de ne-
obişnuit”, a precizat Stendel.

Specialistul a amintit im-
portanţa monitorizării regi-
unii în care „există cantităţi 
imense de gaze cu efect de 
seră prinse sub gheaţa” per-
mafrostului.

Temperaturile 
din regiune arctică 
au crescut simţitor

Temperaturile medii din re-
giunea arctică au crescut cu 
două grade de la mijlocul se-
colului al XIX-lea, de două ori 
mai mult decât media globa-
lă, notează AFP.

Topirea gheţarilor din 
Groenlanda nu este fără 
consecinţe asupra nivelului 
mondial al mărilor şi ocea-
nelor de pe glob.

Potrivit DMI, gheaţa ca-
re se topeşte în această re-
giune a lumii a contribuit 
la creşterea cu un centime-

tru a nivelului mărilor du-
pă anul 2002.

Într-un raport publicat 
în aprilie în jurnalul ştiin-
ţifici The Cryosphere, cer-
cetătorii au relevat că în 
2019 topirea din Groenlan-
da a reprezentat 40% din 
creşterea nivelului apelor.

Val de căldură în Siberia, topirea timpurie a gheţii în zona arctică 
– motive de mare îngrijorare pentru savanţi

Uriaşa placă tectonică 
afl ată sub Oceanul Indian 
se va rupe în două într-un 
interval de timp scurt din 
punct de vedere geologic, 
conform unui nou studiu, 
transmite Live Science.

Această placă tectonică de-
numită „India-Australia-Ca-
pricorn” se rupe în două şi 
cele două părţi se distanţea-
ză una de cealaltă cu aproxi-
mativ 1,7 milimetri pe an. Pes-
te 1 milion de ani – o eterni-
tate pentru oameni, dar o sim-
plă clipă în timp geologic – 
cele două părţi ale acestei plă-
ci se vor afl a deja la distanţa 
de 1,7 km una de cealaltă.

„Nu este o structură care 
se deplasează rapid, dar to-
tuşi distanţarea se face cu o 
viteză semnifi cativă, dacă o 
comparăm la alte plăci tecto-
nice”, a declarat co-autoarea 
acestui studiu, Aurélie Cou-
durier-Curveur, cercetător 
principal la Institutul de Fizi-
că a Pământului din Paris.

Spre exemplu, Falia Mării 
Moarte din zona Orientului Mij-
lociu se deplasează cu o viteză 
de două ori mai mare (0,4 cen-
timetri pe an), în timp ce mai 
celebra Falie californiană San 
Andreas se deplasează de 10 ori 
mai repede (1,8 cm pe an).

Placa tectonică 
se rupe lent, dar sigur

Această placă tectonică se 
rupe atât de lent şi se afl ă la 
o adâncime atât de mare sub 
Oceanul Indian încât a trecut 
aproape neobservată. Două 
evenimente majore au dat-o 
însă de gol – două seisme pu-

ternice produse într-un loc ne-
obişnuit din Oceanul Indian.

La 11 aprilie 2012, un cu-
tremur cu magnitudinea de 
8,6 şi unul de 8,2 s-au declan-
şat sub Oceanul Indian, în 
apropiere de Indonezia. Aces-
te seisme nu s-au produs aşa 
cum se întâmplă de obicei, 
de-a lungul unei zone de sub-
ducţie, unde o placă tectoni-
că se înalţă peste o altă pla-
că ce se scufundă. În schimb 
aceste două seisme s-au pro-
dus într-un loc neobişnuit: în 
mijlocul unei plăci tectonice.

Aceste seisme, precum şi al-
te indicii geologice, au indicat 
că în subteran, într-o regiune 

geologică denumită Bazinul 
Wharton, de pe placa tectoni-
că India-Australia-Capricorn, 
se produce ceva neobişnuit.

„Este ca un puzzle. Nu 
este o placă (tectonică – n.r.) 
uniformă. Este vorba de trei 
plăci care, mai mult sau mai 
puţin, se ţin încă laolaltă şi 
se deplasează împreună în 
aceeaşi direcţie”, a declarat 
Coudurier-Curveur pentru 
Live Science.

Echipa de cercetători a exa-
minat o zonă de fractură par-
ticulară din Bazinul Wharton, 
de unde s-au produs cele do-
uă seisme. Două seturi de da-
te din această regiune, aduna-

te de oameni de ştiinţă de pe 
vase de cercetare în anii 2015 
şi 2016, au dezvăluit topogra-
fi a zonei de fractură. Prin cro-
nometrarea timpului necesar 
pentru ca undele emise de so-
nare să se lovească de patul 
de rocă de sub fundul marin, 
cercetătorii au reuşit să car-
tografi eze întregul bazin. Pri-
ma expediţie a fost condusă 
de Satish Singh, celălalt co-a-
utor al acestui studiu, profe-
sor de seismologie la Obser-
vatorul din Singapore.

Când Coudurier-Curveur şi 
colegul ei au examinat cele do-
uă seturi de date, au descope-
rit dovada că placa tectonică 

se rupe în două – prin identi-
fi carea liniei de-a lungul căre-
ia se produce această ruptură. 
Această falie este similară Fa-
liei San Andreas, fi ind rezul-
tatul acţiunii a două blocuri 
tectonice care alunecă unul pe 
celălalt în plan orizontal.

O nouă „graniţă” 
se formează sub ocean

În continuare, cercetătorii 
au identifi cat nu mai puţin de 
62 de bazine sau depresiuni 
rezultate în urma fracturării 
acestei plăci, care se întind pe 
cel puţin 350 de kilometri. U-
nele dintre aceste depresiuni 
de fractură sunt foarte mari, 
având până la 8 km lungime 
şi 3 km lăţime.

În plus, bazinele sunt mai 
adânci spre sud (până la 120 
de metri adâncime) şi mai su-
perfi ciale spre nord (unele 
ajung la doar 5 metri adânci-
me). Aceste bazine, care au 
început să se formeze în urmă 
cu aproximativ 2,3 milioane 
de ani, au urmat o linie care 
a trecut foarte aproape de epi-
centrele cutremurelor din 2012.

„Nu s-a format încă o fron-
tieră între cele două bucăţi ale 
plăcii. Însă mesajul clar este 
că aceste două bucăţi sunt pe 
cale să se desprindă”, a co-
mentat şi William Hawley, se-

ismolog de la Lamont-Doherty 
Earth Observatory din cadrul 
Universităţii Columbia din 
New York, care însă nu a fost 
implicat în noul studiu.

Coudurier-Curveur a mai 
explicat că zona de fractură, 
o zonă mai slăbită din crusta 
oceanică, nu s-a format din 
cauza cutremurelor. Mai de-
grabă, aşa-numitele fi suri pa-
sive au apărut, în parte, atunci 
când o nouă crustă oceanică 
a apărut din creasta de la mij-
locul oceanului (graniţa din-
tre plăci tectonice prin care 
magma iese la suprafaţă) şi 
apoi s-a crăpat din cauza cur-
burii Pământului.

Iar, pentru că diferitele părţi 
ale plăcii tectonice India-Aus-
tralia-Capricorn se deplasea-
ză cu viteze diferite, această 
zonă de fractură, odinioară 
doar o fi sură pasivă, va deve-
ni noua graniţă pentru cele 
două plăci tectonice rezulta-
te din ruperea plăcii India-Aus-
tralia-Capricorn. Însă, pentru 
că această rupere se produce 
atât de lent, un alt seism pu-
ternic s-ar putea produce pe 
această linie de falie peste 
aproximativ 20.000 de ani şi 
va fi  nevoie de zeci de mili-
oane de ani pentru ca ruptu-
ra să fi e completă, conform 
lui Coudurier-Curveur.

Descoperire fantastică: 
Pământul „se desparte” în două!
O uriaşă placă tectonică de sub Oceanul Indian se va rupe în două, spun cercetătorii

O placă tectonică de dimensiuni impresionante se rupe în două sub Oceanul Indian, într-un timp extrem 
de scurt... din punct de vedere geologic.

OLIVER JAGOUTZ | profesor de geologie 
la Massachusetts Institute of Technology

„Plăcile tectonice se formează şi sunt distruse 
constant pe Pământ. Studii detaliate, aşa cum 
este acesta, ne permit să înţelegem mai bine 
acest «puzzle» al plăcilor tectonice care formează 
stratul solid extern al Pământului.“
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Copleșiti de durere și  profundă tristețe, 
anunțăm că dragul nostru

soț, tată și bunic

BEREȘ VIOREL
a plecat dintre noi spre cele veşnice, 

la vârsta de 81 ani.

Înmormântarea va avea loc miercuri, 27 mai 2020, 
ora 12, la Cimitirul Central din Cluj-Napoca.

Odihnescă-se în pace!

Familia îndurerată.

DECESE

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ VÂND ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, compus 
din bucătărie, hol, living, 3 dormi-
toare, 2 băi, 1 cămară, 2 balcoane, 
1 cămară pe casa scării, sistem în-
călzire calorifere, centrală proprie, 
ferestre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior lemn, 
pereţi vopsea lavabilă, sistem alar-
mă, 8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Aparta-
mentul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor imobili-
are. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.
¤ De vânzare ap. 3 camere, 2 
băi, 2 balcoane, suprafaţa 84 
mp, strada Plopilor, fi nisaje de î-
naltă calitate, foarte bine întreţi-
nut, mobila la comanda in buca-
tarie, frigider, aragaz, mașină de 
spălat, garaj, boxă la subsol, preţ 
140.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-653097. (7.7)
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, 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 
euro. Informaţii suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.
¤ P.F. vând 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 de-
talii sunaţi la telefon 
0740-694047.
¤ 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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxi-
liare pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.
¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicentra-
lă. 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.

TERENURI

¤ Vând 19130 mp teren în 
cart. Iris, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, preț 10 euro/mp.  
Informații la telefon 0744-
653097. (5.7)
¤ Vând teren în suprafață de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 

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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rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, prețul pieței din zonă. 
Informații suplimentare la telefon 
0747-417912. (5.7)
¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Informaţii 
la telefon 0744-653097. (6.7)
¤ 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-Ora-
dea, Gara Brăișoru, preţul pie-
ţei din zonă. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0747-417912. (6.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.
¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.
¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Năsăud nr. 22, cu toate 
dotările, preț 360 euro. Pentru 
detalii sunați la telefon 0744-
979793. (1.5)
¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preț 360 euro. 
Informații la telefon 0744-
979793. (4.5)
¤ 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.
¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.
¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.
¤ 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.

APARTAMENTE

¤ 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.
¤ 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.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.
¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.
¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.
¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-
foane la 0749-974302.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 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
¤ 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.

SERVICII

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relații la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (5.7)
¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.
¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (5.7)
¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de ame-
najări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.
¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.
¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.
¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii 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.

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.
¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, nou, preț convenabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0364-808316. (1.7)
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.
¤ Vând moblier de cameră și col-
ţar în stare foarte bună, preţ foar-
te avantajos. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.
¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pentru 
informaţii și detalii suplimentare 
sunaţi 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 suplimneta-
re la tel. 0748-220979. (7.7)

PIERDERI

¤ VĂSCAN RODICA PERSOANĂ FI-
ZICĂ AUTORIZATĂ, C.U.I. 
33668871 din 08.10.2014, 
F12/1804/08.10.2014, PIERDUT 
CERTIFICAT CONSTATATOR PEN-
TRU TERȚI. Îl declar nul.

Compania de Apă 
Someș S.A. intenționează 

să achiziționeze terenuri 
pentru deschiderea unui nou 

punct de lucru și pentru 
execuția unor lucrări 

edilitare. În acest sens, au 
fost publicate pe site-ul 

www.casomes.ro - secțiunea 
Informații curente/Noutati, 

două Anunțuri de publicitate 
și Caietele de sarcini 
aferente. Pentru cei 

interesați, acestea pot fi  
consultate/obținute gratuit 

de pe site-ul anterior 
menționat, unde sunt 

precizate toate condițiile și 
cerințele pentru participare.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Cluj 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

în data de 19.06.2020 ora 08:30 (proba scrisă) pentru 
1 post de ŞEF CENTRU (S) şi 1 post PSIHOLOG PRINCIPAL 
(S), ora 11:00 pentru 2 posturi de PSIHOLOG PRACTICANT 
(S), iar in data de 25.06.2020 (proba practică) pentru 
toate posturile contractuale vacante a sediul din Cluj-Napoca, 
str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, și anume:

• 1 post, PSIHOLOG PRINCIPAL (S), cod COR 263411, pe 
perioadă nedeterminată, la Centru comunitar judetean – 
Centrul de recuperare pentru copii cu handicap motor/fi zic/
neuropsihic Cluj Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, PSIHOLOG PRACTICANT (S), cod COR 263411, 
pe perioadă nedeterminată, la Unităţi de tip familial Gherla 
(probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, PSIHOLOG PRACTICANT (S) , cod COR 263411, 
pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Reabilitare Socială 
și Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Trafi cului de 
Persoane, Intervenţie în Situaţii de Trafi c, Migraţie și Repatrieri 
, (locaţie Câmpia Turzii) (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, ŞEF CENTRU (S), treapta II, cod COR 111207, 
pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Zi „Spiridușii” și 
Centrul Maternal „Iris” din Câmpia Turzii (probă scrisă și 
probă interviu).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. 
G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Serviciul Managementul 
Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 și 0264/420147 
interior 434.

CONVOCATOR

Administratorul unic al societatii 

FIMARO DEVELOPMENT S.A. 
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 

J12/165/2009, având CUI RO 25017784, convocă AGEA în 
data de 29.06.2020, ora 11.00, exclusiv prin corespondenţă 
la adresa punctului de lucru: Cluj-Napoca, str. Borhanciului 
nr. 38, parter, ap.1, jud. Cluj, pentru acţionarii înscriși în 
registrul acţionarilor la data de 10.06.2020 – dată de referinţă. 
Doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul 
de a participa și vota în cadrul adunării. În cazul neintrunirii 
cvorumului a II-a convocare este stabilită pentru AGEA în 
data de 30.06.2020, ora 11 00, exclusiv prin corespondenţă 
la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi:

A.G.E.A.

1) Prelungirea scadentei creditului de 1,3 mil lei acordat 
fi rmei Fimaro Invest SA cu max 36 de luni si acordarea catre 
aceasta a unui nou imprumut in valoare de pana la 1,2 mil 
lei pe max 36 de luni. Dobanda remuneratorie pentru 
credite va fi  egala cu dobanda de politica monetara a BNR 
+ minim 1,5%.

2) Imputernicirea administratorului unic cu semnarea 
contractelor de imprumut cu toate conditiile necesare.

În acord cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 62/2020 pentru 
adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfăşurării reuniunilor organelor statutare, publicate în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, cu nr. 372/8.05.2020 
(pe scurt „OUG 62/2020“), AGEA va avea loc exclusiv prin 
corespondenţă.

Conform art. 4 alin. (3) coroborat cu art. 11 alin. (1) din 
OUG 62/2020, secretariatul ședinţei Adunării va fi  ţinut de 
administratorul cu puteri de reprezentare împreună cu 
secretarul tehnic desemnat de administrator, la adresa 
punctului de lucru: Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 38, 
parter, ap.1, jud. Cluj, atât la prima dată stabilită pentru 
adunare, cât și, dacă va fi  cazul, la a doua dată stabilită.

Votul va fi  exercitat exclusiv prin corespondenţă. 
Formularele de vot prin corespondenta vor putea fi  
comunicate în una din următoarele modalităţi: (i) în original 
la secretariatul Societăţii, semnat in original de către 
acţionarul care își exercită dreptul la vot, sau semnat de 
reprezentantul acestuia, conform procurii depuse; (ii) prin 
scrisoare recomandată, prin poștă sau servicii de curierat 
la sediul Societăţii. Formularele de vot trebuie să fi e primite 
de societate până la data și ora ţinerii ședinţei AGEA. Riscul 
comunicării și recepţiei corespondenţei până la data și ora 
ședinţei Adunării Generale Extraordinare este în sarcina 
exclusivă a acţionarilor. În ipoteza în care votul este depus 
prin corespondenţă anterior ședinţei dar, din diferite motive, 
care nu ţin de culpa societăţii, nu sunt recepţionate la adresa 
indicată în prezentul Convocator până la data și ora fi xată, 
acesta nu va fi  considerat valabil, fi ind considerat a fi  
exprimat ulterior ședinţei AGEA.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse până la data și ora ţinerii ședinţei AGEA, fi ind 
reţinute de societate, fapt ce se va consemna în procesul 
verbal al adunării. Procurile în original vor fi  depuse la 
secretariatul Societăţii sau vor fi  transmise prin scrisoare 
recomandată prin servicii de poștă ori curier.

Materialele informative vor putea fi  transmise în copie 
acţionarilor prin poștă, curier sau remise în mod direct, la 
solicitarea scrisă a celor din urmă. Acţionarii vor adresa, în 
modalităţile de corespondenţă prevăzute în prezentul 
convocator (cerere scrisă depusă la secretariat, scrisoare 
recomandată, poștă sau servicii de curierat) cerere de 
comunicare a materialelor informative, cu cel puţin 72 de 
ore înainte de data ședinţei AGEA. Toate costurile pentru 
transmiterea documentelor și informaţiilor se acoperă de 
către Societate.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

CONVOCATOR

Administratorul unic al societatii 

FIMARO INVEST S.A. 
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 

J12/1161/2010, având CUI RO 27206313, convocă AGEA 
în data de 29.06.2020, ora 10.00, exclusiv prin corespondenţă 
la adresa punctului de lucru: Cluj-Napoca, str. Borhanciului 
nr. 38, parter, ap.2, jud. Cluj, pentru acţionarii înscriși în 
registrul acţionarilor la data de 10.06.2020 – dată de referinţă. 
Doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul 
de a participa și vota în cadrul adunării. În cazul neintrunirii 
cvorumului a II-a convocare este stabilită pentru AGEA în 
data de 30.06.2020, ora 10 00, exclusiv prin corespondenţă 
la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi:

A.G.E.A.

1) Prelungirea scadentei creditului de 1,3 mil lei luat de 
la actionarul Fimaro Development cu max 36 de luni si 
contractarea de la acesta a unui nou imprumut in valoare 
de pana la 1,2 mil lei pe max 36 de luni. Dobanda 
remuneratorie pentru credite va fi  egala cu dobanda de 
politica monetara a BNR + maxim 3,5%.

2) Imputernicirea administratorului unic cu semnarea 
contractelor de imprumut cu toate conditiile necesare.

În acord cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 62/2020 pentru 
adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfăşurării reuniunilor organelor statutare, publicate în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, cu nr. 372/8.05.2020 
(pe scurt „OUG 62/2020“), AGEA va avea loc exclusiv prin 
corespondenţă.

Conform art. 4 alin. (3) coroborat cu art. 11 alin. (1) din 
OUG 62/2020, secretariatul ședinţei Adunării va fi  ţinut de 
administratorul cu puteri de reprezentare împreună cu 
secretarul tehnic desemnat de administrator, la adresa 
punctului de lucru: Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 38, 
parter, ap.2, jud. Cluj, atât la prima dată stabilită pentru 
adunare, cât și, dacă va fi  cazul, la a doua dată stabilită.

Votul va fi  exercitat exclusiv prin corespondenţă. 
Formularele de vot prin corespondenta vor putea fi  
comunicate în una din următoarele modalităţi: (i) în original 
la secretariatul Societăţii, semnat in original de către 
acţionarul care își exercită dreptul la vot, sau semnat de 
reprezentantul acestuia, conform procurii depuse; (ii) prin 
scrisoare recomandată, prin poștă sau servicii de curierat 
la sediul Societăţii. Formularele de vot trebuie să fi e primite 
de societate până la data și ora ţinerii ședinţei AGEA. Riscul 
comunicării și recepţiei corespondenţei până la data și ora 
ședinţei Adunării Generale Extraordinare este în sarcina 
exclusivă a acţionarilor. În ipoteza în care votul este depus 
prin corespondenţă anterior ședinţei dar, din diferite motive, 
care nu ţin de culpa societăţii, nu sunt recepţionate la adresa 
indicată în prezentul Convocator până la data și ora fi xată, 
acesta nu va fi  considerat valabil, fi ind considerat a fi  
exprimat ulterior ședinţei AGEA.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse până la data și ora ţinerii ședinţei AGEA, fi ind 
reţinute de societate, fapt ce se va consemna în procesul 
verbal al adunării. Procurile în original vor fi  depuse la 
secretariatul Societăţii sau vor fi  transmise prin scrisoare 
recomandată prin servicii de poștă ori curier.

Materialele informative vor putea fi  transmise în copie 
acţionarilor prin poștă, curier sau remise în mod direct, la 
solicitarea scrisă a celor din urmă. Acţionarii vor adresa, în 
modalităţile de corespondenţă prevăzute în prezentul 
convocator (cerere scrisă depusă la secretariat, scrisoare 
recomandată, poștă sau servicii de curierat) cerere de 
comunicare a materialelor informative, cu cel puţin 72 de 
ore înainte de data ședinţei AGEA. Toate costurile pentru 
transmiterea documentelor și informaţiilor se acoperă de 
către Societate.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

ANUNŢ

În atenţia cetăţenilor din comuna Geaca

Unitatea administrativ-teritorială Geaca, judeţul Cluj, 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 1 – în locul numit popular “ 
Cuţăr- Puini”, 78 – în locul numit popular “ Groapa Stupinilor- 
Chiriș”, 97 – în locul numit popular “ Hodaia Struţii- Chiriș”, 
, începând cu data de 26.05.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei comunei Geaca, judeţul Cluj, conf. 
art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii, persoana de contact d-nul FUSTOS 
ALEXANDRU – consilier al primarului , telefon 0773963261, 
e-mail primariageaca@yahoo.com .

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

S.C. IMOTITAN VISION S.R.L. anunță inițierea planului 
urbanistic de detaliu  „ELABORARE PUD ŞI CONSTRUIRE 
IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S/
D+P+2E+M, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, 
EXTINDERE REŢELE EDILITARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE 
LA UTILITĂŢI“, amplasat in jud. Cluj, com. Florești, str. Padurii, 
F.N., C.F. 56935.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Florești, 
direcția urbanism.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. VALEA IZVOARELOR REAL ESTATE S.R.L., 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire 
cămin de bătrâni, împrejmuiri, amenajări, racorduri şi 
branşamente", propus a fi  amplasat în localitatea Apahida, 
sat Apahida, str. Intravilan, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor 
nr.99 si la sediul S.C. VALEA IZVOARELOR REAL ESTATE 
S.R.L., Tg.Mures, str. Madach Imre nr. 8 în zilele de luni, 
între orele 9.00-12.00, marţi-joi între orele 9.00-12.00 și 
vineri între orele 9.00-11.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. PITAS INVESTMENTS S.R.L. şi S.C. IMOINVEST 
S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Elaborare 
documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire imobil mixt (comerţ şi birouri), amenajări 
exterioare, împrejmuire parţială, organizare de şantier, 
racorduri şi branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat 
în Cluj-Napoca, strada Ion Meșter F.N., jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul S.C. Pitas Investments 
S.R.L., strada Republicii nr. 94, Cluj-Napoca, jud Cluj, în 
zilele de luni – joi între orele 9,00 – 16,00, și vineri între 
orele 9,00 – 12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.
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Sezon încheiat în 
baschetul european
Comitetul executiv al 
Euroleague Commercial Assets, 
format din 11 cluburi acţionare, 
a decis să anuleze actualul se-
zon de baschet din Euroliga și 
EuroCup, principalele sale com-
petiţii intercluburi europene, 
din cauza difi cultăţilor privind 
reluarea meciurilor în contexul 
pandemiei de coronavirus, rela-
tează EFE.
Sezonul 2020/2021 al Euroligii 
va debuta pe 1 octombrie, iar 
sezonul în Eurocup începând cu 
30 septembrie, conform decizi-
ei Comitetului executiv al foru-
lui care gestionează competiţii-
le europene, precum și turnee-
le de formare „Adidas Next 
Generation'' și „EuroLeague 
Academy''.
Decizia intervine ca măsură de 
protecţie pentru jucători, supor-
teri și antrenori și din cauza 
evoluţiei variate a Covid-19 în 
diferitele teritorii ale cluburilor 
din Euroliga și EuroCup, care nu 
garantau că toate echipele se 
puteau antrena și pregăti în 
aceleași condiţii. În același 
timp, restricţiile de călătorie din 
diverse ţări europene nu pu-
teau garanta că echipele pot 
ajunge la destinaţiile fi xate 
pentru meciuri, iar în cazul relu-
ării sezonului, o perioadă de 
doar trei săptămâni de pregăti-
re ar fi  crescut riscul accidentă-
rilor jucătorilor.

Liverpool – Atletico 
Madrid ar fi provocat 
41 de decese
Un studiu realizat de Edge 
Health, instituţie ce analizează 
datele Serviciului Naţional de 
sănătate din Marea Britanie, 
afi rmă că disputarea meciului 
de fotbal Liverpool – Atletico 
Madrid, pe 11 martie, în retu-
rul optimilor de fi nală ale Ligii 
Campionilor, „a provocat 41 de 
decese suplimentare" datorate 
pandemiei de coronavirus.
Aproximativ 3.000 de fani ai 
lui Atletico au ajuns în Anglia 
pentru acest meci care a avut 
loc înainte de introducerea re-
stricţiilor de călătorie în 
Europa pentru a lupta împo-
triva pandemiei.
Imperial College din Londra și 
Universitatea Oxford estimează 
că în momentul care s-a jucat 
această partidă, Spania avea 
deja 640.000 de cazuri de 
Covid-19, în timp ce Anglia în-
registra 100.000. În plus, 
Spania închisese deja nume-
roase fi rme, școli și restauran-
te, iar unele meciuri fuseseră 
organizate cu porţile închise.

Nenezic pleacă 
de la Bistriţa
Clubul CS Gloria 2018 
Bistriţa-Năsăud a anunţat, 
luni, pe un site de socializare, 
că handbalista Ljubica Nenezic 
(23 de ani) nu va mai conti-
nua din sezonul viitor la for-
maţia ardeleană.
„După un sezon la Bistriţa, 
Ljubica Nenezic se desparte de 
Gloria 2018 Bistriţa Năsăud. În 
această perioadă, Ljubica 
Nenezic a câștigat alături de 
echipă medalia de bronz în Liga 
Naţională și a atins sferturile 
de fi nală în actuala ediţie a 
Cupei EHF", se menţionează pe 
contul ofi cial de Facebook al 
grupării din Bistriţa.

Pe scurt

Gruparea CS Dinamo 
l-a transferat, luni, 
pe handbalistul Andras 
Szasz (26 de ani), acesta 
revenind astfel la forma-
ţia din Şoseaua Ştefan 
cel Mare după un sezon 
petrecut în campionatul 
Ungariei, la formaţia 
Grundfos Tatabanya.

„Pivotul Andras Szasz (26 
de ani) revine la Dinamo du-
pă un sezon petrecut în Un-
garia, la Grundfos Tatabanya. 
Szasz a câştigat titlul naţio-
nal cu Dinamo în sezonul 
2018-2019. Andras Szasz a 
semnat cu Dinamo un con-
tract pe doi ani şi aduce un 
plus de forţă pe semicerc. Pi-
vot masiv (1,95 metri înălţi-
me / 107 kilograme greuta-
te), Andras are o efi cacitate 
foarte bună în atac, fi ind şi 
un foarte bun apărător”, se 
arată într-un comunicat de 
presă publicat de CS Dina-
mo pe site-ul său ofi cial.

Szasz a declarat că revine 
la Dinamo cu un plus de ex-
perienţă acumulată în campi-
onatul Ungariei.

„Mă bucur că pot să mă 
întorc la Dinamo, unde mi-a 

mers foarte bine din punct 
de vedere profesional. Am 
câştigat titlul naţional şi Su-
percupa României, am jucat 
în EHF Champions League 
şi, mai important, am avut 
parte de un colectiv unit, 
unde m-am simţit ca într-o 
familie. În plus, suporterii 
dinamovişti sunt fără egal, 
mi-au câştigat inima. Con-
sider că anul petrecut în 
campionatul maghiar m-a 
ajutat să cresc la capitolul 

experienţă şi sper să mă im-
plic şi mai puternic la Dina-
mo”, a spus el.

În sezonul 2018-2019, Szasz 
a marcat pentru Dinamo 109 
de goluri (71 în Liga Naţiona-
lă, 29 în EHF Champions Lea-
gue, 6 în Cupa României şi 3 
în Supercupă).

Andras Szasz este al doi-
lea jucător transferat de CS 
Dinamo pentru sezonul 
2020-2021, după Valentin Ghio-
nea (extremă dreapta).

Dinamo bifează un nou transfer

Cristi Bălgrădean s-a înţe-
les cu CFR Cluj încă 
din iarnă, dar deşi sezo-
nul se va prelungi până 
în august el nu va putea 
debuta pentru echipa 
din Gruia.

Emilian Hulubei, preşedin-
tele AFAN, a dezvăluit ce se 
va întâmpla cu jucătorii ale 
căror contracte expiră pe 30 
iunie, dar care au semnat de-
ja cu alt club.

„Este o prevedere în ca-
re, dacă toate părţile sunt 
de acord, se poate face pre-
lungirea de contract până la 
finalul sezonului competiţi-
onal, adică până pe 30 iu-
lie. Nu am vorbit cu Bălgră-
dean, dar am vorbit cu cei-

lalţi jucători de la FCSB ca-
re sunt în şomaj tehnic. Pâ-
nă nu se termină sezonul 
competiţional, niciun jucă-
tor care a jucat la un club 
nu mai are voie să se trans-
fere la alt club. Adică se poa-
te transfera, dar nu are drept 
de joc.”, a spus Hulubei.

Situaţia la CFR Cluj se com-
plică astfel, deoarece Giedrius 
Arlauskis îşi va încheia şi el 
socotelile cu CFR Cluj la fi na-
lul lunii iunie şi sunt şanse 
minime să mai continue în 
Gruia. Lituanianul este dorit 
de mai multe echipe din zo-
na arabă, dar viitorul lui va 
depinde în mare parte de ur-
mătorul pas pe care îl va fa-
ce Marian Copilul.

Bălgrădean nu are drept 
de joc nici după 30 iunie

Joseph Bouasse, mijloca-
şul lui „U” Cluj, a murit 
la vârsta de doar 
21 de ani, după ce a 
suferit un stop cardiac. 
Fotbalistul camerunez 
ajunsese în luna februa-
rie în echipa „şepcilor 
roşii” şi spera la un nou 
„refresh” în cariera 
de fotbalist.

Povestea din spatele mij-
locaşului camerunez este cu 
adevărat dură. La doar 16 
ani, în căutarea unei spe-
ranţe, acesta a fost amăgit 
cu un contract la AS Roma, 
însă cel care vorbise cu el 
nu a mai dat niciun semn 
de viaţă şi a rămas abando-
nat într-o gară.

Joseph a ajuns într-o tabă-
ră de refugiaţi din Roma, un-
de a primit o şansă neaştepta-
tă în viaţă, chiar dacă era sin-
gur şi departe de familia sa.

Destinul lui Bouasse avea 
să se schimbe a ajuns să 
joace pentru Liberi Nantes, 
o formaţie de amatori, alcă-
tuită exclusiv din jucători 
refugiaţi, care joacă amica-
le cu AS Roma şi cu foşti ju-
cători ai „romanilor”.

Astfel, la 18 ani, Bouasse 
avea să ajungă la AS Roma, 

acolo unde a fost coleg pen-
tru o scurtă perioadă cu nu-
me mari precum Francesco 
Totti, Daniele De Rossi sau 
Mo Salah sau Alisson.

Timp de un sezon, Boua-
sse a jucat la AS Roma Pri-
mavera (echipa secundă), 
după care a fost împrumu-
tat în Serie B la Vicenza, 
formaţie pentru care a jucat 

un meci la echipa de seni-
ori, în sezonul 2016-2017.

Din vara lui 2018, Joseph 
Bouasse era liber de con-
tract, până în momentul în 
care U Cluj i-a făcut o ofer-
tă avantajoasă, pe care a ac-
ceptat-o. În echipa „şepci-
lor roşii”, Joseph Bouasse 
nu a apucat să joace, deoa-
rece Liga 2 a fost întrerup-

tă din cauza pandemiei de 
coronavirus, la fel ca şi re-
stul competiţiilor sportive.

Fanii lui „U” Cluj au 
trecut printr-o adevărată 
dramă anul trecut

La începutul lui martie, 
2019, familia Universităţii 
Cluj se cutremura după ce 
Radu Ţenter, băiatul fostu-

lui selecţioner Marcel Ţen-
ter şi unul dintre cei mai 
apreciaţi fani din „Peluza 
Şepcile Roşii”, s-a stins din 
viaţă la doar 25 de ani.

Radu Ţenter a fost lovit 
de o maşină după ce s-a an-
gajat în traversarea neregu-
lamentară a străzii pe Calea 
Moţilor. În urma accidentu-
lui, Radu Ţenter a suferit un 
traumatism cranio-cerebral 
sever şi a fost internat la 
Neurochirurgie mai multe 
zile. Familia a decis atunci 
să doneze o parte din orga-
ne, un gest extrem de rar.

Suporterii Universităţii 
Cluj au fost alături de el cu 
mii de mesaje pe reţelele de 
socializare, alături de fami-
lie prin prezenţa la spital şi 
s-au rugat pentru un mira-
col încă de când a avut loc 
tragedia. Peste 100 de su-
porteri au mers, în toiul nop-
ţii, la Secţia de Neurochi-
rurgie pentru a-şi lua rămas 
bun de la Radu Ţenter.

Zeci de persoane au fost 
alături atunci de Radu Ţen-
ter pe ultimul drum, iar „fra-
ţii” din peluză i-au dedicat 
inclusiv un cântec care ră-
sună la fiecare meci al Uni-
versităţii Cluj.

Dramă în familia „U”. Un fotbalist 
s-a stins din viaţă la doar 21 de ani!
Un fotbalist legitimat la „U” Cluj a murit la doar 21 de ani în urma unui stop cardiac

Joseph Bouasse, mijlocaş la „U” Cluj, a murit la 21 de ani! 
Camerunezul a jucat la AS Roma, iar în prezent era legitimat la trupa clujeană
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