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

Festivalul Jazz in the Park, pregătit să arunce prosopul
Ediția cu numărul 8 a festivalului din Parcul Central ar putea fi amânată pentru 2021. Pagina 7

ADMINISTRAȚIE

Parcul Primăverii 
va fi modernizat
Emil Boc le promite clujenilor din Mănăștur 
un parc de standarde europene. Pagina 3

SĂNĂTATE

Mii de morți, 
46 de necropsii
Un doctor clujean explică de ce medicii 
legiști au renunțat să mai facă necropsia 
victimelor COVID-19.  Pagina 4

Situația epidemiei 
de coronavirus

18.429 de persoane infectate 
la nivel național

538 cazuri confi rmate la Cluj

5.287  persoane în carantină

75.782 de persoane în izolare

11.874  vindecați

1.210 decese
*până la închiderea ediției

SĂNĂTATE

Instituțiile publice, obligate 
la triaj epidemiologic
Purtarea măştii de protecţie, triajul epidemi-
ologic şi dezinfectarea mâinilor pentru pre-
venirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 
pe durata stării de alertă sunt obligatorii în 
cadrul instituţiilor sau autorităţilor publice, 
dar şi în cazul operatorilor economici, a pre-
cizat, marţi, Ministerul Sănătăţii (MS).
Potrivit unui comunicat al MS, pe perioada 
stării de alertă, la intrarea într-un spaţiu în-
chis, fi e din cadrul unei instituţii publice, 
complex comercial, unitate de prestare a 
serviciilor etc., se va măsura temperatura 
corporală atât personalului propriu, cât şi 
celorlalte categorii de persoane – vizitatori, 
clienţi, consumatori. În cazul în care un 
client are temperatura peste 37,3 grade Cel-
sius, refuză dezinfectarea mâinilor sau 
purtarea măştii de protecţie i se poate in-
terzice intrarea în spaţiul închis.

POLITICĂ

Deși restrictive, măsurile anti 
COVID-19 „au fost corecte”
Toate măsurile din perioada pandemiei cu 
noul coronavirus, deşi restrictive, „au fost 
corecte” şi au fost luate pentru a proteja 
sănătatea populaţiei, a declarat, marţi, 
ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, 
la dezbaterea moţiunii simple depuse îm-
potriva sa în Senatul României.
„Am pornit de la acelaşi start cu ţări precum 
Spania, Italia, Franţa, Belgia sau Marea Bri-
tanie, care astăzi înregistrează cifre tragice 
comparativ cu cele din România. Ceea ce ne 
demonstrează nouă – şi dumneavoastră ar 
trebui – că măsurile, deşi restrictive, au fost 
corecte şi au fost luate pentru a proteja să-
nătatea populaţiei”, a spus Vela.
„Vă rog să-i transmiteţi specialistului ca-
re a scris această moţiune să facă un 
exerciţiu de imaginaţie şi să înţelegem 
cum ar fi  arătat această statistică cu Vi-
orica Vasilica Dăncilă – premierul Româ-
niei”, a atacat Marcel Vela.

Momentul reconcilierii?
Ministrul de Externe ungar a adus mesajul păcii la Cluj
Szijjártó Péter, 

ministrul de Externe 

maghiar, s-a întâlnit 

cu omologul său 

român, Bogdan 

Aurescu, dar și cu 

președintele UDMR, 

Kelemen Hunor, 

pentru a promova 

buna înțelegere între 

cele două state vecine. 
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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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BĂIŞOARAnnorat

România este „ţara în care 

facem agricultură pe bază 

de acatiste”, a declarat, 

marţi, într-o videoconferin-

ţă de specialitate, Mihai 

Daraban, preşedintele 

Camerei de Comerţ 

şi Industrie 

a României (CCIR).

„Nu se poate, noi suntem ţa-

ra în care se moare de secetă la 

un kilometru de Dunăre. E in-

admisibil! O ţară cu bazinul hi-

drografi c şi hidrologic al Româ-

niei să auzi un ministru al Agri-

culturii (Adrian Oros – n.r.), ori-

care ar fi  el, că pronunţă cuvân-

tul «secetă» este autodenunţ. Nu 

poţi să funcţionezi aşa! Proba-

bil, va trebui să nu mai coste 

uzinarea apei, să fi e apa gratis 

pentru agricultură condiţionată 

de tehnologii avansate în iriga-

ţii, ca să nu ne batem joc de a-

pa din râuri sau din pânza fre-

atică. Nu se poate ca, la bazi-

nul nostru hidrografi c, să plân-

gem de secetă şi în secolul 21 

să facem agricultură pe bază de 

acatiste!”, a subliniat Daraban.

Declaraţiile vin după ce mi-

nistrul Agriculturii şi Dezvol-

tării Rurale, Adrian Oros, a 

declarat, într-o conferinţă de 

presă susţinută la Cluj-Napo-

ca, că o secetă ca aceea de 

acum „nu a mai fost în Ro-

mânia de 50-60 de ani” şi că 

„încearcă să-i obişnuiască pe 

fermieri să-şi asigure culturi-

le”. În schimb, în viziunea şe-

fului CCIR, trebuie să se re-

nunţe la ideea de producţie la 

hectar şi să se parieze „abso-

lut totul” pe procesare.

„Eu aş paria absolut totul pe 

procesare, mai puţin pe celebra 

producţie la hectar de care aud 

de când m-am născut. În 1967, 

cred că primele cuvinte pe ca-

re le-am auzit au fost «produc-

ţia la hectar». Cred că trebuie 

ieşit din paradigma asta. Până 

la urmă, putem importa cerea-

le dacă suntem în stare să pro-

cesăm. Cred că aici este pariul 

pe care îl avem. Trebuie să ne 

uităm şi ce importăm ca produ-

se procesate ca să ne dăm sea-

ma unde suntem. Vorbim de 

507 milioane de euro produse 

de panifi caţie, de 460 de mili-

oane de euro produse procesa-

te din lapte, de 118 milioane de 

euro produse procesate tomate, 

de 124 de milioane de euro pro-

duse procesate din carne, de 1,1 

miliarde de euro legume-fructe. 

Deci, aceştia sunt nişte indica-

tori, pentru că pe de altă parte 

se întâmplă ceea ce vedem şi 

acum în turism. Turismul nos-

tru, sărăcuţul, nu depăşeşte 1,4 

– 1,5% din PIB. Şi agricultura 

noastră, din păcate, cu toate 

eforturile de producţie la hectar 

nu depăşeşte 4%”, a spus Mi-

hai Daraban.

Acesta a adăugat că fermi-

erul trebuie să aibă o piaţă 

de desfacere în care să-şi vân-

dă producţia.

„Noi trebuie să punem ca-

ii în faţa căruţei, nu invers. 

Trebuie să oferim piaţă fermi-

erului, pentru că fermierul da-

că va vedea că are piaţă de 

desfacere îşi va comensura în 

vreun fel producţia. Să ne spu-

nă şi nouă statul român în ce 

a constat suma de 86,28 de 

miliarde de euro pe care am 

importat-o anul trecut”, a con-

chis ofi cialul CCIR.

Facem agricultură 
pe bază de acatiste!
Săgeți spre ministrul Agriculturii, clujeanul Adrian Oros: 
„Să pronunți cuvântul secetă este autodenunț”

În lipsa sistemelor de irigații, agricultorii români apelează la ajutor divin în caz de secetă

Pentru primele trei luni 

de la declararea stării de 

urgenţă, statul va plăti în 

locul românilor afectaţi 

de pandemie chiria, 

dar banii trebuie returnaţi 

până la sfârşitul anului.

Proprietarii care au fost re-

zonabili şi au acceptat să mic-

şoreze chiriile benefi ciază de fa-

cilităţi fi scale. Legea care preve-

dea toate aceste forme de spri-

jin a fost promulgată de preşe-

dinte şi are nevoie doar de nor-

me de aplicare.

Oricine poate face o cerere că-

tre Direcţia Fiscală, pentru ca sta-

tul să plătească în locul său chi-

ria pentru cele două luni de sta-

re de urgenţă şi pentru luna ur-

mătoare. Va trebui să returneze 

banii la Direcţia Fiscală, în tran-

şe egale, până la sfârşitul anului. 

Altminteri, va fi  executat silit.

Pentru a obţine ajutor, chiri-

aşul trebuie să demonstreze, prin 

orice fel de act justifi cativ, că se 

afl ă în imposibilitatea de a plă-

ti. Chiria lunară nu trebuie să 

depăşească 2.000 de lei. Şi com-

paniile benefi ciază de aceleaşi 

facilităţi. În cazul lor, chiria ma-

ximă care poate fi  preluată de 

stat este de 10.000 de lei.

Proprietarii care s-au arătat 

mai înţelegători şi au scăzut pre-

ţul chiriei, vor benefi cia şi ei de 

facilităţi: dacă şi-au redus pre-

tenţiile cu cel puţin 30%, faţă 

de luna februarie, vor fi  scutiţi 

de plata impozitului pe venitul 

obţinut din închiriere.

Statul plătește chiria 
românilor afectați 
de pandemia de COVID-19

Florin Cîţu, Ministrul 

Finanţelor Publice, a dat de 

înţeles că pensiile nu vor fi  

majorate în această toamnă.

Majorarea pensiilor „cre-

ează probleme de sustenabi-

litate pentru bugetul urmă-

torilor doi ani”, conform unor 

declaraţii făcute de Florin 

Cîţu. Atât instituţiile fi nan-

ciare internaţionale, cât şi 

agenţiile de rating au arătat 

că reprezintă un risc major 

pentru sănătatea economiei, 

potrivit ministrului.

„Vă spun o părere persona-

lă: este clar, că această lege a 

pensiilor creează probleme de 

sustenabilitate bugetului nu 

numai pentru 2020, dar şi pen-

tru 2021 şi 2022. Doar pentru 

2020 înseamnă 10 miliarde de 

lei la buget, plus 30 miliarde 

de lei în 2021, bani care nu 

există şi trebuie împrumutaţi. 

Şi trebuie negociată această 

stabilitate a bugetului cu in-

stituţiile internaţionale, cu in-

vestitorii”, a spus Cîţu.

Legea pensiilor a trecut 

în Guvern, dar acest lucru 

nu înseamnă că veniturile 

vârstnicilor se vor majora. 

Florin Cîţu a mărturisit că 

această majorare ar putea 

priva alte sectoare.

„Aşa cum este construit 

bugetul astăzi şi problemele 

pe care le avem, Legea pen-

siilor şi alte legi similare ca-

re au trecut prin Parlament 

nu au sursă de fi nanţare. Pen-

tru a nu destabiliza econo-

mia, va trebui să facem alte 

sacrifi cii. De aceea, trebuie 

să găsim un compromis şi 

este datoria mea să prezint 

premierului un scenariu ca-

re să arate cum vor fi  fi nan-

ţate aceste cheltuieli în peri-

oada următoare sustenabil, 

fără a arunca economia în 

aer. Aşa cum arată toate agen-

ţiile de rating, Comisia Eu-

ropeană, instituţiile interna-

ţionale, reprezintă un risc 

major pentru sănătatea eco-

nomiei”, a explicat Cîţu.

Majorarea pensiilor 
rămâne „în aer”. 
Ministrul Cîțu: „Nu există 
sursă de finanțare”
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Reprezentanţii Primăriei 

municipiului Cluj-Napoca 

promit continuarea inves-

tiţiilor în noi spaţii verzi, 

respectiv în modernizarea 

celor existente.

Este şi cazul Parcului Primă-

verii, din cel mai mare cartier al 

municipiului Cluj-Napoca, Mă-

năştur. La ultima şedinţă de Con-

siliu Local, primarul Emil Boc a 

precizat sumar că a fost alocată 

o sumă de bani, în cadrul recti-

fi cării bugetare, pentru moder-

nizarea Parcului Primăverii.

„Avem un proiect nou, de re-

gândire şi modernizare a Parcu-

lui Primăverii. Dorim să facem 

acolo un parc modern, cu toate 

faciltăţile. Mănăştur este un car-

tier mare, este nevoie de un loc 

de agrement atractiv, cu dotări 

ultramoderne. Acum, dotările 

sunt minime acolo, la nivelul 

anului 2000”, a explicat ulterior 

edilul, într-o emisiune radio.

Aparate de fi tness 
şi 20 de arbori, cele mai 
recente investiţii

Momentan, Parcul Primăve-

rii este dotat cu băncuţe în aer 

liber şi în pergole, terenuri de 

baschet şi minifotbal, respectiv 

locuri de joacă pentru copii. În 

toamna anului trecut, în cadrul 

proiectului de achiziţionare de 

aparate de fi tness pentru a fi  

amplasate în parcuri şi locuri 

publice, Parcul Primăverii s-a 

numărat printre zonele vizate.

Tot în noiembrie 2019, în ca-

drul unei campanii naţionale 

de plantare de arbori a unei 

mărci de bere, edilul, alături de 

fostul portar al echipei naţio-

nale, Bogdan Stelea, ambasa-

dor al campaniei, a pus umă-

rul la plantarea a 20 de pomi 

de talie înaltă (10 tei cu balot, 

respectiv 10 arţari cu balot) în 

parcul din Mănăştur.

Ulterior, în decembrie anul 

trecut, parcul a devenit mai plă-

cut vizitatorilor datorită proiec-

tului Lights On, afl at la a cin-

cea ediţie. Competiţia a avut 

scopul de a găsi soluţii pentru 

iluminatul festiv al Parcului Pri-

măverii, premiul constând în 

acordarea sumei de 1.000 de 

euro şi în implementarea solu-

ţiei propuse. Acum, este tim-

pul pentru o revigorare com-

pletă, afi rmă Boc.

Între Lacuri, model 
pentru Mănăştur?

„Este un parc care trebu-

ie să fie modernizat. Face 

parte din proiectul Primări-

ei de a realiza peste 100 de 

hectare de parcuri noi sau 

reamenajate, avem o inves-

tiţie de aproape 100 de mi-

lioane de euro în acest sens. 

(...) Parcul Primăverii va fi 

modernizat complet, pentru 

a oferi tuturor cetăţenilor 

din Mănăştur condiţii de-

cente, aşa cum am realizat 

parcul nou, de ultimă gene-

raţie în cartierul Între La-

curi”, a promis edilul, într-un 

interviu online.

Conform planurilor munici-

palităţii, spaţiul care urmează 

să fi e modernizat se afl ă între 

benzinăria MOL şi biserica or-

todoxă „Sf. Petru şi Pavel”. Emil 

Boc a reamintit că tot în Mă-

năştur se concretizează şi Ba-

za Sportivă „La Terenuri”, lu-

crările urmând să fi e duse la 

bun sfârşit cel târziu în toam-

na anului viitor.

Edilul reiterează 
promisiunile 
pentru zonele verzi

Pe lângă Parcul Primăve-

rii şi Baza Sportivă „La Te-

renuri”, este în pregătire un 

proiect nou în cartierul Zo-

rilor, pădurea-parc din zo-

na Hoia, plănuită în parte-

neriat cu Consiliul Judeţean 

Cluj, un parc-pădure în zo-

na Făget, cele 20 de hecta-

re din Pădurea Clujenilor, 

Parcul Feroviarilor, unde 

Primăria se pregăteşte de 

ceva timp să dea drumul la 

licitaţie, dar şi Parcul Est, 

care se va întinde pe circa 

60 de hectare, unde Boc 

speră să obţină finanţare 

din fonduri europene.

„Oamenii au nevoie de 

spaţii în care să se simtă 

bine, să se recreeze după 

o zi, o săptămână de mun-

că grea. Să ai unde să ieşi 

cu familia, cu copiii, să te 

simţi bine cu copiii, unde 

aerul nu este poluat şi să 

ai facilităţile din Occident. 

Această politică vine pe 

componenta calităţii vieţii 

la Cluj-Napoca”, a dat asi-

gurări edilul.

Parcul de pe strada Primăverii 
va fi adus la standarde europene
O nouă investiție „verde” este promisă în cartierul Mănăștur. 
„Uitați de dotările la nivelul anului 2000!”, spune primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. 

Primarul Emil Boc promite să transforme Parcul Primăverii într-o zonă de talie europeană

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Variantele de legătură 

la Centura Metropolitană 

au obţinut avizul 

Companiei Naţionale 

de Admininstrare 

a Infractructurii 

Rutiere (CNAIR).

Săptămâna trecută, repre-

zentanţii administraţiei locale 

s-au deplasat la Bucureşti pen-

tru a obţine OK-ul CNAIR, în 

vederea aprobării traseelor de 

legătură dintre cartierele clu-

jene şi Centura Metropolitană. 

Primarul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, a precizat că 

autorităţile centrale au dat un-

dă verde variantelor de legă-

tură dinspre zonele Sopor, Bor-

hanci sau Frunzişului.

„Mă bucur că, la Bucureşti, 

am obţinut aprobarea pentru 

variantele de legătură de la 

Centură spre oraş. Traseul a 

fost stabilit, dar am primit (avi-

zul – n.r.), şi îi mulţumesc mi-

nistrului Transporturilor pen-

tru implicarea în rezolvarea 

acestei probleme. Vorbim de 

conectivităţile de la Centură 

înspre oraş, că este vorba de 

Soporului, Frunzişului sau Bor-

hanci, ca să vorbesc despre 

trei dintre cele mai importan-

te. Acestea se vor face în acest 

proiect fundamental al Centu-

rii”, a explicat edilul, într-o 

emisiune radio.

Centura Metropolitană 
a Clujului va avea 38 km

Centura Metropolitană va 

avea o lungime totală de 38 

kilometri, iar alocarea finan-

ciară de la Comisia Europea-

nă este de 150 de milioane 

de euro. Aceşti bani vor pu-

tea fi utilizaţi până în 2023, 

an la finalul căruia speră şi 

Emil Boc să fie gata inves-

tiţia. Potrivit reprezentanţi-

lor platformei de monitori-

zare a infrastructurii „Pe Un-

de Merg”, costul final pen-

tru implementarea proiectu-

lui va fi de peste 250 mili-

oane de euro.

În Master Planul General 

de Transport al României, 

Centura Metropolitană (Eta-

pa I), prevăzută cu 4 benzi 

de circulaţie, va avea apro-

ximativ 31,3 km de drum 

nou, iar 7,5 km moderniza-

re drum existent sau drum 

nou. Drumurile de legătură 

(Etapa II) propuse conform 

PUG sunt în lungime totală 

aproximativă de 33,6 km – 

drumuri noi sau moderni-

zare de drumuri existente.

„Este o ocazie uriaşă, is-

torică poate, după intrarea 

României în Uniunea Euro-

peană acum, de a da drumul 

la marile proiecte de infra-

structură. Bani se găsesc, nu 

avem defi cit, este raiul fi nan-

ciar, dacă pot numi aşa, din 

perspectiva relaxării a dato-

riei publice, a nivelurilor de 

defi cit. (...) Acum este mo-

mentul să diminuăm decala-

jele de dezvoltare cu UE şi 

rămân românii acasă, acum 

e momentul să le găsim lo-

curi de muncă mai bine plă-

tite, să nu mai plece”, a mai 

precizat Emil Boc.

Clujul, legat la Centura Metropolitană prin Borhanci, 
Sopor și Frunzișului. CNAIR a aprobat traseele.

Au început lucrările 

de modernizare a reţelei 

de iluminat pe 

Calea Floreşti. 

Traficul este îngreunat, 

iar clujenii stau zeci 

de minute în coloana 

care se întinde 

pe kilometri întregi.

Lucrările se desfăşoară pe 

trotuarul din partea stângă, în-

tre breteaua Bucium şi Podul 

Valea Gârbăului. Amplasarea 

noilor stâlpi pentru iluminat va 

fi  realizată de Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Potrivit municipalităţii, toţi 

stâlpii din beton şi conduc-

toarele aeriene vor fi  desfi in-

ţate. Lucrările de săpătură şi 

refacere vor fi  realizate de CFO 

Integrator. Lungimea reţelei 

relocate în subteran este de 

741,5 m. De asemenea, vor fi  

montaţi 9 stâlpi de iluminat 

noi, metalici cu Hâ10m.

Lucrările de săpături şi re-

facerea trotuarelor şi zonelor 

afectate vor dura două săp-

tămâni, după care va urma 

migrarea tuturor reţelelor în 

subteran, dezafectarea stâl-

pilor din beton şi montarea 

stâlpilor noi din oţel. Întrea-

ga lucrare are ca termen de 

fi nalizare preconizat luna sep-

tembrie 2020.

Prin aceste lucrări se ur-

măreşte creşterea nivelului 

de atractivitate a spaţiului 

public şi sporirea confortu-

lui clujenilor prin reducerea 

numărului de defecte în ce-

ea ce priveşte iluminatul pu-

blic, conform reprezentan-

ţilor administraţiei locale.

Lucrările de modernizare 
„sufocă” traficul

Emil Boc şi Bogdan Stelea, plantând pomi în Mănăştur

Parcul Primăverii va avea o nouă faţă

Aparetele de fi tness, ultima investiţie în parc
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O clujeancă este internată 

alături de soţul ei de mai 

bine de o lună la Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase 

din Cluj-Napoca, deşi ea 

nu prezintă niciun 

simptom de COVID-19.

Deputatul USR de Cluj Ema-

nuel Ungureanu a iniţiat o 

conversaţie cu doi pacienţi in-

ternaţi la Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase din Cluj-Na-

poca, depistaţi pozitiv la no-

ul coronavirus, dar şi cu me-

dicul Laura Zarafi n, de la Spi-

talul Colentina din Bucureşti.

Daniela Mudure şi soţul ei 

au povestit modul în care a-

lege statul să trateze bolnavii 

de COVID-19, deşi nu au simp-

tome care să necesite interna-

rea. Alţi patru pacienţi se afl ă 

într-o situaţie similară, susţi-

ne femeia. Asimptomatici, dar 

ţinuţi de săptămâni bune în 

spital, în loc să desfăşoare tra-

tamentul la domiciliu.

„Pe 26 aprilie, soţul meu a 

avut febră 38-38.5, moment 

în care am decis să mergem 

la spital. În urma unei radio-

grafi i, s-a decis să facem tes-

tul pentru COVID-19. Imedi-

at după ce a ieşit pozitiv, l-au 

transferat la Boli Infecţioase. 

Am fost chemată eu şi fetele 

mele, eu am fost pozitivă, e-

le nu. Nu am avut niciun simp-

tom. Urmează un tratament 

cu antibiotice în acest mo-

ment. Eu sunt asimptomatică 

şi nu înţeleg de ce se proce-

dează aşa”, a spus Daniela.

„De 10 zile soţul meu se 

simte bine şi nu îi dau dru-

mul până când nu va avea do-

uă teste negative. De 24 de 

zile nu am ieşit din camera 

de spital. Eu nu am avut ni-

ciun simptom, dar cu toate 

acestea sunt ţinută aici de 

aproape o lună. Avem 5 tes-

te pozitive şi unul negativ. 

Trebuie să avem două teste 

negative consecutive pentru 

a putea pleca acasă”, a mai 

spus pacienta internată la Spi-

talul Clinic de Boli Infecţioa-

se din Cluj-Napoca.

Emanuel Ungureanu, vi-

cepreşedinte în Comisia de 

sănătate şi familie a Came-

rei Deputaţilor, a militat în 

ultimele săptămâni pentru 

schimbarea modului de tra-

tare a bolnavilor asimptoma-

tici, dorind aplicarea mode-

lului înregistrat în Italia, Spa-

nia sau Franţa, acolo unde 

asimptomaticii sunt izolaţi 

acasă şi doar cazurile grave 

internate la spital.

Pozitivă la COVID-19, ținută de o lună 
în spital. Fără niciun simptom!

Cu toate că peste 1.200 de 

persoane au decedat la 

nivel naţional din cauza 

noului coronavirus, doar 

cadavrele a 46 de victime 

au fost analizate 

în scop ştiinţifi c 

de medicii legişti.

Dr. Codrin Rebeleanu, şef 

de lucrări la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” din Cluj-Napoca, 

a prezentat lucrarea „Autop-

sii ale decedaţilor în perioa-

da pandemiei COVID-19 – ca-

zuri medico-legale sau anato-

mo-patologice?”. Rebeleanu 

spune că, potrivit Ordinului 

Ministerului Sănătăţii din da-

ta de 6 aprilie, în cazurile spi-

talizate, în care se confi rmă 

COVID-19, iar evoluţia este 

urmată de deces, autopsia 

anatomopatologică a cadavru-

lui „nu mai este necesară, ci 

chiar de evitat din cauza ris-

cului de transmitere a bolilor 

infecto-contagioase”.

„Remarcăm o nuanţă: au-

topsia anatomopatologică nu 

este necesară, ea este de evi-

tat în cazurile cu COVID-19 

confi rmat. Nu e vorba de o 

interzicere a efectuării autop-

siei, doar despre recunoaşte-

rea ideii că nu e neapărat ne-

cesară şi recomandarea că ar 

fi  de evitat. Ordinul Ministe-

rului face doar recomandări, 

iar avizul ţine de conducerea 

unităţii medicale respective”, 

a declarat Codrin Rebeleanu, 

potrivit timponline.ro.

Valoarea studiilor 
româneşti este infi mă!

„Privitor la probabila efec-

tuare a autopsiilor la cazuri-

le deja confi rmate COVID-19, 

am identifi cat ca punct forte 

confi rmarea diganosticului de 

deces ca fi ind COVID sau in-

fi rmarea la o adică, dirijarea 

eventualei anchete epidemio-

logice care, în multe judeţe, 

din câte ştiu eu, este derula-

tă de către poliţişti. Nu ştiu 

cum ar putea fi . Probabil, di-

feră de cea făcută de medici 

prin aceea că medicul nu te 

bate, ceva de genul acesta. Ca 

şi puncte slabe, valoarea stu-

diilor bănuiesc că nu poate fi  

extraordinar de mare şi, în 

plus, există studii făcute în 

Occident cu mijloace mai per-

formante decât avem noi, cu 

laboratoare puse la punct şi, 

până la urmă, dacă vrem să 

învăţăm ceva putem învăţa şi 

din experienţa altora”, a mai 

spus dr. Rebeleanu.

Medicul clujean a mai spus 

că, dacă se făceau 1.200 de 

autopsii, ar fi  fost curios câ-

te studii anatomopatologice 

pertinente rezultau „din afa-

cerea acesta”. În lipsa echipa-

mentului – mai ales la înce-

putul declarării stării de ur-

genţă – riscul de contamina-

re al personalului reprezenta 

o posibilă ameninţare, este de 

părere dr. Rebeleanu.

„Să nu uităm de fenome-

nul Suceava, pe care eu îl con-

sider alături de fenomenul Co-

lectiv ca fi ind un eveni-

ment-santinelă, care a arătat 

defi cienţe de organizare fi e a 

unei instituţii, fi e a sistemu-

lui. La Colectiv, greşeala a fost 

că România şi-a supraapreci-

at capacitatea de a procesa re-

spectivii pacienţi. Dotarea cu 

echipamente de protecţie în 

primele săptămâni ale stării 

de urgenţă a fost cel puţin ne-

conformă cu situaţia. Autop-

sierea de rutină ar fi  fost, du-

pă părerea mea, riscantă”, a 

conchis doctorul.

Un medic legist 
îl contrazice

În discuţie a intervenit şi 

prof. dr. Vasile Astărăstoae, 

medic legist, care a transmis 

că nu înţelege de ce era ris-

cantă efectuarea necropsiei. 

Era mai puţin riscantă decât 

asistenţa medicală care s-a dat 

pentru că „mortul nu respi-

ră”, având în vedere calea de 

transmitere aerogenă a nou-

lui coronavirus, susţine doc-

torul sucevean.

„În aceste condiţii, cu un 

echipament minim de protec-

ţie nu era niciun pericol pen-

tru cadrele medicale care efec-

tuau necropsia, fi e că era me-

dico-legală, fi e anatomoclini-

că. Treaba că nu aducea lu-

cruri noi este falsă. Cu cât ai 

un număr mai mare de cazuri 

şi foloseşti aceeaşi metodolo-

gie rezultatele sunt mai con-

cludente. Chestiunea că noi 

nu facem că o să ne infectăm 

pare subţire”, a concluzionat 

dr. Vasile Astărăstoae.

Mii de morți de COVID-19, 
doar 46 de necropsii
Medicul clujean Codrin Rebeleanu: 
„Valoarea studiilor românești nu poate fi prea mare”

Dr. Codrin Rebeleanu, şef de lucrări la UMF Cluj-Napoca, susţine că necropsia 
este de evitat în cazul deceselor provocate de COVID-19

Staţiunile balneare din 

România şi-au deschis porţi-

le odată cu trecerea de la 

starea de urgenţă la cea de 

alertă. Cât este însă de sigur 

să ne scăldăm în piscină? Se 

poate contacta virusul?

Se răspândeşte COVID-19 

prin scăldatul în piscină sau în 

mare? O întrebare pe care mul-

ţi şi-o adresează în această pe-

rioadă, odată cu deschiderea 

staţiunilor balneare. Potrivit ex-

perţilor în sănătate publică de 

la Centrul de Control şi Preve-

nire a Bolilor din Statele Unite 

ale Americii, noul coronavirus 

nu trăieşte în apa din piscine.

„Nu există dovezi că boala 

COVID-19 se poate transmite 

prin utilizarea piscinelor şi a că-

zilor”, scrie The New York Post.

O substanţă prezentă în a-

pa piscinelor are rolul de a 

elimina noul virus care face 

ravagii la nivel mondial. Ast-

fel, clorul din apa din piscine 

se dovedeşte a fi  fatal pentru 

noul coronavirus.

„Cantitatea medie de clor 

dintr-o piscină va ucide viru-

sul”, a explicat Roberta La-

vin, profesor de medicină la 

Universitatea din Tennessee’s 

College of Nursing, conform 

sursei citate.

Se răspândește temutul COVID-19 
prin scăldatul în piscină?
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Ministrul Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Lucian 

Bode, a anunţat că, în 

acest an, aproximativ 80 

de kilometri de autostra-

dă vor fi  daţi în folosinţă.

Ministrul a enumerat şan-

tierele unde lucrările sunt 

aproape de finalizare şi a 

vorbit despre proiectele de 

infrastructură care vor fi în-

cepute în acest an, printre 

care şi Austostrada Sibiu-Pi-

teşti, Autostrada A10 Se-

beş-Turda sau Autostrada 

A3 Transilvania.

Bode: „Suntem foarte 
avansaţi pe A10!”

„Avem 164 de km de şan-

tiere deschise în acest mo-

ment pe autostrăzi si dru-

muri expres. Suntem foar-

te avansaţi cu 41 de kilo-

metri pe Autostrada Se-

beş-Turda, aproape 90% 

progres fizic. Mă aştept ca 

cei 41 de km să fie finali-

zaţi şi daţi în trafic în acest 

an”, a declarat Bode, într-o 

intervenţie la Digi24.

Declaraţia este extrem de 

curajoasă, cu atât mai mult 

cu cât chiar Lucian Bode – 

„fl ancat” de prim-ministrul 

Ludovic Orban şi vicepremi-

erul Raluca Turcan – a efec-

tuat, în urmă cu doar câte-

va zile, o vizită de lucru pe 

şantierele loturilor 1 şi 2 ale 

Autostrăzii Sebeş-Turda.

Atunci, în data de 15 mai, 

reprezentanţii Executivului 

au recunoscut negru pe alb 

că există o întârziere foarte 

mare faţă de grafi cul de con-

strucţie iniţial. Deunăzi, în-

tocmai Ministerul Transpor-

turilor aprecia că, în cazul 

lotului 2 al A10, se înregis-

trează un stadiu fi zic al lu-

crărilor de doar circa 67%!

Ba mai mult, reprezentan-

ţii Asociaţiei Pro Infrastruc-

tură admit că pe lotul 2, con-

struit de grecii de la Aktor, 

există o creştere consistentă 

a mobilizării, însă lucrările 

rămase sunt mult mai nume-

roase decât pe tronsonul ve-

cin, construit de italienii de 

la Pizzarotti.

„Inaugurarea celor 24 km? 

Imposibilă în 2020. Poate 

prin vara lui 2021”, sunt de 

părere  reprezentanţ i i 

ONG-ului pentru infrastruc-

tură, care îl contrazic ferm 

pe Lucian Bode.

Noi investiţii 
promise pe A3

„17 kilometri pe Autostra-

da Transilvania, tronsonul 

Iernut-Cheţani. Sigur, vom 

realiza şi descărcarea de la 

Cheţani şi putem vorbi şi de 

darea în trafi c a acestui lot”, 

afi rmă optimist Lucian Bo-

de despre lotul de 17,9 km 

executat de asocierea Astal-

di – Max Boegl, care urmea-

ză să devină un nou tronson 

„muzeu”, din pricina lucră-

rilor „îngheţate” pe tronso-

nul vecin, cei 15,7 km între 

Cheţani şi Câmpia Turzii.

Mai departe, ministrul 

spune că segmentul de cir-

ca 6 km între Biharia şi Borş 

va fi  fi nalizat în iulie. „Mă 

feresc să spun câţi kilometri 

vor fi  daţi în trafi c. Dacă lu-

crurile merg aşa cum au în-

ceput, avem toate motivele 

să sperăm că aceste tronsoa-

ne vor fi  date în trafi c”, a 

declarat Lucian Bode, pro-

miţând că vor începe lucră-

rile la mai multe tronsoane 

pe autostrada Transilvania.

„Vom începe lucrările la 

alţi 8 kilometri din Autostra-

da Transivlania şi la Centu-

ra Bucuresti. (...) Îmi doresc 

să semnăm şi pentru trei 

tronsoane pe Autostrada 

Transilvania şi să aducem 

proiectele de pe zona Mol-

dovei la un stadiu de matu-

ritate. Noi am înregistrat evo-

luţii concrete, (...) noi am 

vorbit şi în câteva luni am 

început lucrările”, a mai de-

clarat Lucian Bode.

Lucian Bode inaugurează 
autostrăzi care au 
„şansa porcului la tăiere”!

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Ambulatoriul integrat 

al Spitalului Clinic 

de Recuperare din 

Cluj-Napoca, afl at în subor-

dinea Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj, urmează 

să fi e modernizat.

La şedinţa ordinară de joi, 

28 mai, consilierii judeţeni 

vor avea pe masă proiectul 

de Hotărâre pentru modifi -

carea unei alte Hotărâri, din 

17 octombrie 2018, care vi-

zează aprobarea indicatori-

lor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii din 

cadrul proiectului „Reabili-

tarea, modernizarea, extin-

derea şi dotarea Ambulato-

rului Spitalului Clinic de Re-

cuperare Cluj-Napoca”.

Valoarea investiţiei 
a crescut cu 1,45 mil. €

Conform reprezentanţilor 

CJ Cluj, s-a impus actualiza-

rea devizului general aferent 

investiţiei şi, implicit, efectu-

area modifi cării valorii totale 

a cheltuielilor legate de pro-

iect, inclusiv la secţiunea 

„Principalii indicatori tehni-

co-economici ai investiţiei”, 

din cadrul Anexei la HCJ nr. 

250 din 17 octombrie 2018.

Astfel, potrivit actualizării 

devizului general întocmit de 

proiectantul SC Archive 

Systems & Solutions SRL, va-

loarea totală estimată a pro-

iectului se ridică la suma de 

19.769.595,48 lei (inclusiv 

TVA), adică puţin peste 4 mi-

lioane de euro. Practic, din 2018 

până în prezent, suma pentru 

modernizarea unităţii medica-

le a crescut cu 7.039.172,74 lei 

(cu TVA), adică peste 1,45 mi-

lioane de euro.

Solicitarea de suplimen-

tare urmează a fi  suportată 

din bugetul judeţului Cluj, 

însă după atribuirea contrac-

tului de execuţie lucrări, pe 

perioada de desfăşurare a lu-

crărilor de 12 luni, respectiv 

în anii 2021 şi 2022. Apro-

barea sumei suplimentare 

„este necesară în acest mo-

ment”, pentru a putea fi  in-

clusă în valoarea contractu-

lui de fi nanţare anterior sem-

nării acestuia, sunt de păre-

re reprezentanţii forului ad-

ministrativ judeţean.

Ce lucrări propune 
Consiliul Judeţean?

* realizarea supraetajă-

rii, extinderii, reamenajării 

si modernizării Corpului C13 

M – Laboratoare

* schimbarea de destina-

ţie în Ambulatoriu adulţi, 

Ambulator copii, un compar-

timent de Medicina Hiperba-

ră şi spaţii pentru Arhivă

* crearea de noi spaţii 

pentru descongestionarea 

funcţiunilor existente la par-

ter şi etajul 1 din clădirea 

principală a spitalului şi 

pentru asigurarea funcţio-

nării în bune condiţii, re-

spectiv o mai bună distri-

buire a circulaţiilor/fluxu-

rilor de la nivelul spitalu-

lui (suprapunerea fluxului 

de pacienţi internaţi cu cei 

trataţi ambulator)

„Noile spaţii vor asigu-

ra o funcţionare corespun-

zătoare ambulatoriului in-

tegrat, într-un spaţiu mo-

dern, orientat către confor-

tul pacienţilor şi calitatea 

actului medical. Pentru aco-

perirea necesarului de spa-

ţii, se va extinde cu o struc-

tură metalică ancorată în 

cea existentă, etajul 1 pes-

te secţiunea parter, iar pes-

te întregul volum se va re-

aliza un etaj retras. 

O pasarelă leagă etajul 1 

al Corpului A – Spitalizare, 

din Corpul principal al spi-

talului, cu etajul 1 al noii 

locaţii a ambulatoriului”, 

se arată în proiectul de ho-

tărâre realizat.

Conform Consiliului Ju-

deţean Cluj, reabilitarea, 

modernizarea, extinderea şi 

dotarea ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Clinic de 

Recuperare din Cluj-Napo-

ca „va crea condiţiile nece-

sare asigurării unui act me-

dical de înaltă calitate pen-

tru pacienţii din judeţul Cluj 

şi judeţele limitrofe”.

Modernizare mai scumpă 
cu 1,45 milioane euro
CJ Cluj recalculează costurile pentru reabilitarea Spitalului de Recuperare

Costurile pentru reabilitarea, extinderea şi dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare au crescut.
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Elevii din țara noastră prin 

intermediul Mișcării 

Elevilor din România – 

MER solicită Ministrului 

Educației, Monica Anisie, 

anularea examenelor 

naționale și echivalarea lor 

cu media anilor de studiu. 

Afl ă mai multe informații 

din rândurile următoare.

De altfel, MER a cerut mi-

nistrului Educației ca în ca-

zul respingerii acestei propu-

neri să ajute elevii ce susțin 

examenele din punct de ve-

dere fi zic și psihic.

MER dorește amânarea cel 

puțin pentru moment a 

susținerii acestor probe deoa-

rece nu există siguranță igie-

nico-sanitară deplină. 

Pe de altă parte, Președintele 

Consiliului Național al Elevi-

lor, Atonia Pup a spus luni, 25 

mai, că nu este de acord cu 

anularea examenelor de baca-

laureat. Aceasta afi rmă că exa-

menele sunt un drept al elevi-

lor și o obligație a statului.

Ministrul Anisie a declarat 

luni, 25 mai ca elevii afl ați în 

izolare sau confi rmați pozitiv 

cu coronavirus, dar și elevii ca-

re au afecțiuni cronice sau ca-

re prezintă un risc crescut de 

infecție vor susține examenul 

după o procedură specială.

„Fiindcă există o serie de 

întrebări referitoare la exa-

menul de bacalaureat, cât și 

la evaluarea națională, pre-

cizez că elevii care se afl ă în 

izolare sau cei confi rmați po-

zitiv cu COVID-19, dar și cei 

care au diferite afecțiuni cro-

nice sau cei care prezintă un 

risc crescut de infecție vor 

susține probele după proce-

duri speciale elaborate de Mi-

nisterului Educației și Cerce-

tării și Ministerul Sănătății. 

Important e să le oferim ele-

vilor cadrul necesar pentru 

susținerea examenelor”, a de-

clarat anisie

Elevii se contrazic: unii vor 
anularea examenelor, alții nu

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Problemele copiilor 

din comunitățile de romi, 

care au fost accentuate 

odată cu criza provocată 

de Covid-19 au ajuns 

în atenție Organizației pen-

tru Cooperare și Dezvoltare 

în Europa (OECD).

Criza COVID-19 transfor-

mă instituțiile țărilor și siste-

mele de educație și împân-

zesc spațiul public cu mesa-

je care sugerează oamenilor 

să se spele pe mâini și îi în-

deamnă să petreacă cât mai 

mult timp acasă, să nu intre 

în contact cu alte persoane. 

Însă în Europa există 

comunități mult mai afectate 

decât altele – un număr sem-

nifi cativ de familii de romi ca-

re trăiesc în ghetouri și în al-

te locuri supraaglomerate, în 

care e posibil să lipsească a-

pa curentă și care folosesc la 

comun diverse utilități. Pen-

tru copiii din aceste comunități, 

criza are un impact major, ara-

tă o analiză semnată de Ale-

xandre Rutigliano, consultant 

în cadrul Directoratului pen-

tru Educație a Organizației 

pentru Cooperare și Dezvol-

tare în Europa.

Acesta pleacă de la conclu-

ziile unui studiu realizat de 

Agenția Europeană pentru Drep-

turi Fundamentale în 2016, ca-

re arăta că, pe continent 38% 

dintre romi nu aveau o toaletă, 

duș sau cadă de baie în interi-

orul locuinței. Pentru copiii romi, 

e de două ori mai proababil de-

cât pentru copiii non-romi să 

se confrunte cu o stare de să-

răcie extremă. De asemenea, 

mulți romi muncesc la negru 

și accesul lor la sistemul de 

sănătate poate fi  difi cil pentru 

cei care locuiesc fără acte, în 

așezări segregate.

În aceste condiții, arată sur-

sa citată, copiii și adolescenții 

romi sunt printre cei mai grav 

afectați de criză și este difi cil 

pentru țările europene să răs-

pundă nevoilor lor.

Problemele vechi, 
adâncite de criză

Analiza arată că mulți co-

pii romi din așezări informa-

le întâmpinau greutăți în ac-

cesul la educație încă dinain-

te de criza coronavirusului. 

Ei ar putea fi  nevoiți să aibă 

distanțe mari de parcurs pâ-

nă la școală sau să rateze un 

an școlar din cauza obstaco-

lelor de înregistrare. Dar și așa 

școala tindă să fi e o referință 

pentru multe familii, deoare-

ce oferă cunoștințe, sprijin ad-

ministrativ sau hrană pentru 

copiii din medii vulnerabile.

Potrivit consultantului ci-

tat, în timp ce răspunsul uni-

versal la criza COVID-19, din 

punct de vedere al educației, 

a fost apelul la școala la distanță 

și la instrumentele digitale, a-

semenea măsuri benefi ce pen-

tru majoritatea studenților pot 

să îi marginalizeze și mai mult 

pe cei din grupurile deja mar-

ginalizate, precum romii.

Este dat exemplul rezulta-

telor PISA 2018, în care 95% 

dintre elevi spuneau că au 

un calculator pe care să lu-

creze acasă. 

Analiza OECD citează un 

raport al unei asociații din 

România, realizat în martie 

a.c., ce indica faptul că lipsa 

unui plan sitematic de asigu-

rare a accesului la educație 

pentru toți elevii ar putea 

adânci semnifi cativ diferențele 

educaționale deja existente 

între copiii din medii avan-

tajate și cei dezavantajați.

Incluziunea copiilor 
romi în sistemul 
educațional din Cluj

Incluziunea copiilor romi 

în sistemul educațional es-

te o problemă care a dus la 

crearea unui parteneriat în-

tre Partida Romilor Pro Eu-

ropa Cluj și Inspectoratul 

Şcolar Județean Cluj în de-

cembrie 2019. Parteneriatul 

vizează dezvoltarea proce-

sului educațional la nivelul 

județului Cluj, protocolul fi-

ind semnat de către fostul 

șef ISJ Cluj, Valentin Cui-

bus, și de către prețedintele 

organizației județene de ti-

neret a Partidei Romilor Cluj, 

Dragoș Roșianu.

„SOS – copiii romi” este o 

campanie educațională deru-

lată de Partida Romilor și ISJ 

Cluj care prevede înscrierea 

copiilor de etnie romă în 

învățământul preșcolar și în 

clasa pregătitoare și pentru 

admiterea elevilor romi în 

învățământul liceal pe locu-

rile speciale în anul școlar 

2020 – 2021.

„Scopul campaniei este 

creșterea participării școlare 

a copiilor și elevilor de et-

nie romă prin activități de 

informare, consilieri și ori-

entare școlară. În cadrul 

campaniei, elevii romi din 

ciclul gimnazial vor fi 

sprijiniți prin meditații la 

română și matematică în ve-

derea susținerii examenului 

de Evaluare Națională”, scrie 

în acord semnat de către ce-

le două instituții.

De asemenea, vor fi  deru-

late activități extrașcolare 

pentru prevenirea violenței 

în școli, a căsătoriilor timpu-

rii și pentru promovarea 

diversității etnice.

„Elevii romi vor fi  informați 

și despre bursele acordate 

prin învățământul profesio-

nal și cel dual, de 200 de lei 

pe lună”, se mai arată în 

acordul semnat.

Foto: Incluziunea copiilor romi în 
sistemul educațional este o 

problemă care a dus la crearea 
unui parteneriat între Partida 

Romilor Pro Europa Cluj și 
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Situația copiilor romi 
în criza COVID-19, 
în atenția autorităților
La Cluj există un proiect prin care copiii romi 
să fie incluși în sistemul educațional
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Organizatorii festivalul 

dedicat jazzului care are 

loc de câţiva ani încoace 

în inima Munţilor 

Apuseni, care în mod 

normal se desfăşoară 

în luna august, încă 

aşteaptă să vadă ce 

măsuri vor lua autorită-

ţile în continuare 

cu privire la evenimente 

în contextul provocat 

de criza Covid-19.

Smida Jazz Festival este 

un eveniment internaţional 

open-air dedicat jazz-ului 

de avangardă. Anul acesta 

este anunţată cea de-a cin-

cea ediţie, în perioada 13-16 

august, chiar în inima Par-

cului Natural Apuseni, mai 

exact în pitorescul sat Smi-

da (Beliş, Cluj).

În acest cadru natural fe-

eric, festivalierii se pot im-

plica în diverse activităţi, a-

tât educative, cât şi recrea-

tive, iar pe înserate pot să 

se bucure de muzica a trei 

grupuri româneşti şi şase de 

peste graniţe.

Muzica bună, aerul curat 

de munte, traseele care îţi 

taie respiraţia şi activităţile 

inedite sunt combinaţia per-

fectă pentru un weekend 

plin de relaxare şi, atunci, 

nu este un festival dedicate 

în exclusivitate iubitorilor 

de jazz. Din contră, îşi des-

chide porţile pentru oricine 

doreşte să se bucure de mi-

nunile pe care le poate ofe-

ri natura, la doar câteva zeci 

de kilometric de un oraş a-

tât de aglomerat precum e 

Cluj-Napoca.

Totuşi, festivalul care a 

ajuns la cea de-a cincea edi-

ţie este momentan în stand-by, 

organizatorii aşteptând să va-

dă ce măsuri vor lua în con-

tinuare autorităţile.

„Şansele de a ţine festi-

valul devin din ce în ce mai 

mici, însă nu am luat o de-

cizie oficială. Decizia va de-

pinde şi de măsurile pe ca-

re le vor lua autorităţile în 

ceea ce priveşte evenimen-

tele în contextul pandemiei 

de coronavirus. Vom lua o 

decizie cât de curând, dar 

momentan mai aşteptăm”, 

a declarat pentru Monitorul 

de Cluj Dora Mircea Radu, 

manager de comunicare al 

Smida Jazz Festival.

Smida Jazz Festival nu e anulat, dar se află „în stand-by”

Ediţia cu numărul opt 

a festivalului Jazz in the 

Park ar fi  trebuit 

să aibă loc între 25 şi 28 

iunie în Parcul Central 

din Cluj-Napoca, însă 

restricţiile care au venit 

odată cu pandemie 

de coronavirus îl vor 

amâna, cel mai 

probabil, pe anul viitor.

Organizatorii au sperat, 
dar trebuie 
să se resemneze

Organizatorii Jazz in the 

Park au fost, ca toţi marii or-

ganizatori de festivaluri, luaţi 

prin surprindere de pandemie.

„Ne-a prins ca pe toată 

lumea, prin surprindere, un 

pic nepregătiţi, în acelaşi 

timp nu vreau să fiu ăla ca-

re zice că „da, am ştiut că 

aşa o să fie”, dar până la 

urmă am văzut ştirile de la 

început ca toată lumea, când 

ce se întâmpla se întâmpla 

numai în China, şi am înce-

put să ne punem întrebări. 

O trezire destul de dură la 

realitate a fost la primele 

măsuri în ţară, interzicerea 

evenimentelor cu peste o 

mie de persoane, după aia 

cu intervalul 200-1000. În 

prima săptămână de măsuri 

noi trebuia să avem patru 

sau cinci concerte mici, de 

club. A trebuit să renunţăm 

la toate şi din momentul ăla 

am devenit foarte activi şi 

am început să lucrăm la un 

plan care presupunea că nu 

o să facem nimic tot anul”, 

a spus Alin Vaida, organi-

zatorul Jazz in the Park pen-

tru Europa Liberă.

Conexiunea cu publicul 
nu se poate face online

Festivalul clujean dedicat 

muzicii jazz este unul îndră-

git, mai ales datorită faptu-

lui că majoritatea evenimen-

telor au loc în aer liber. Da-

că unii organizatori s-au ori-

entat spre mediul online, re-

prezentanţii Jazz in the Park 

nu văd asta ca pe o soluţie.

„E o discuţie lungă pe ca-

re nici nu ştii de unde s-o 

începi. Dat fiind situaţia în 

care suntem, e cumva des-

tul de clar că evenimentele 

mari nu o să se întâmple 

anul acesta, sau cel puţin 

vara asta. Cred că vorbesc 

în numele tuturor organiza-

torilor când zic că ştim as-

ta, ne asumăm asta şi ulti-

ma intenţie este să forţăm 

ceva. În acelaşi timp e un 

moment foarte greu pentru 

industrie pentru că nu-ţi dai 

seama în ce direcţie să te 

adaptezi. Până la urmă e o 

industrie mare, e o indus-

trie cu mulţi angajaţi, cu 

mulţi alţi furnizori sau ser-

vicii conexe, ca să nu vor-

bim doar de angajaţi în fir-

mele de organizare de eve-

nimente care sunt afectate în 

această perioadă. E destul de 

greu ca să te reorganizezi. Per-

sonal eu nu sunt fan al mu-

tării concertelor în online. Ex-

perienţa unui festival, mesa-

jul unui festival sau unui ast-

fel de eveniment merge mult 

peste un simplu act artistic. 

Să faci concertele astea în me-

diul virtual doar de dragul de 

a le face, eu nu cred că meri-

tă. Noi nu o să ieşim cu Jazz 

in the Park până când nu-l 

putem face exact cum ne-am 

dori să-l facem. Da, ne că-

utăm soluţii, ne căutăm să 

ne adaptăm, încercăm să 

aplicăm la foarte multe fi-

nanţări care sunt deschise 

acum”, a spus Alin Vaida.

Planuri pentru 2021
Astfel, organizatorii au 

început să facă planuri pen-

tru anul viitor şi pregătesc 

o surpriză şi pentru week-

endul în care ar fi trebuit să 

aibă loc festivalul.

„Marea majoritate a planu-

rilor noastre se duc spre 2021 

şi vrem să facem acum, mă-

car de ambiţie, un statement 

în weekendul în care trebuia 

să fi e Jazz in the Park. Nu pot 

să spun mai multe despre as-

ta pentru că încă nici noi nu 

ştim, încă lucrăm la planul în 

care scoatem capul la supra-

faţă fără să punem pe nimeni 

în pericol. Dar gestul ăsta nu 

e ceva profesional, ceva ren-

tabil, nu e ceva ce ne va adu-

ce venituri, ci mai degrabă un 

statement moral. Ceea ce cred 

eu că e important de privit în 

situaţia asta, lăsând la o par-

te vara asta, este cum o să ne 

revenim din asta. Nu cred că 

ne putem aştepta la un sce-

nariu în care o să vină o zi în 

care o să zică autorităţile: Da, 

este sigur să începem să fa-

cem evenimente mari şi toa-

tă lumea o să îngrămădească 

la ele. Vorbim de o revenire 

graduală a pieţei şi aici atât 

autorităţile cât şi noi ca ope-

ratori culturali vom avea un 

rol important de jucat, în 

sensul că va trebui gradual 

să organizăm evenimente, 

de la mai mici la tot mai ma-

ri, în care şi noi să învăţăm 

cum să aplicăm noi măsuri 

de siguranţă şi de igienă, re-

spectiv să arătăm publicului 

cum să se comporte şi să le 

redăm siguranţa că pot să par-

ticipe la evenimente. Deci pia-

ţa nu-şi va reveni just like that 

vara viitoare. Dar e un efort 

pe care trebuie să ni-l asu-

măm. Dacă vrem să redeschi-

dem piaţa de evenimente, va 

fi  ceva ce trebuie să facem 

câţi mai mulţi dintre noi”, a 

adăugat organizatorul.

Aceeaşi artişti 
anul viitor?

Festivalul ar trebui să păs-

treze aceeaşi structură ca edi-

ţia care ar fi  trebuit să aibă 

loc în acest an, însă, desigur, 

există variabile.

„Am început să purtăm 

discuţii cu toţi artiştii confi r-

maţi pe acest an cu privire la 

replanifi carea concertelor pe 

exact aceeaşi structură pe 

anul viitor. Singura problemă 

este că e greu să prezici da-

că o să ai aceleaşi resurse fi -

nanciare ca şi acum. Trebu-

ie să ne gândim că piaţa de 

evenimente după 2019 a ajuns 

la un anumit nivel. Asta în-

seamnă că organizatorii pu-

teau cere anumite onorarii pe 

partea de publicitate, existau 

anumite fi nanţări, lucruri ca-

re o să se schimbe pentru că 

şi mediul privat o să fi e afec-

tat, şi preţul biletelor va fi  

afectat, şi numărul oameni-

lor care îşi vor permite aces-

te bilete va fi  afectat. Va fi  

greu. Felicitări pentru care 

vor reuşi, dar pentru unii va 

fi  greu să menţină aceleaşi 

onorarii către artişti. Eu sper 

din sufl et să reuşim, pentru 

că în momentul de faţă sun-

tem în negocieri cu toţi artiş-

tii anunţaţi până acum, sper 

să reuşim să păstrăm cât mai 

mulţi dintre ei, sper că pe 

toţi, dar trebuie să luăm în 

calcul că s-ar putea să nu fa-

cem o ediţie la fel. Cred că 

în acelaşi timp şi artiştii vor 

trebui să-şi adapteze onora-

riile, dar eu cred tare într-o 

revenire a pieţei”, a conclu-

zionat Alin Vaida.

Festivalurile clujene se anulează unul după altul. 
Jazz in the Park ar putea avea loc doar anul viitor.
După Untold și Electric Castle, un alt festival drag clujenilor, Jazz in the Park, 
a fost de asemenea afectat de pandemie. Organizatorii pregătesc planurile pentru anul viitor.

Ediţia cu numărul opt a festivalului Jazz in the Park ar fi  trebuit să aibă loc între 25 şi 28 iunie în Parcul Central din Cluj-Napoca
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Ministrul Afacerilor 

Externe şi Comerţului 

Exterior al Ungariei, 

Szijjártó Péter, a declarat, 

marţi, într-o conferinţă 

de presă susţinută 

în Oraşul Comoară, 

că ar dori ca ţara sa 

să nu fi e tema campanii-

lor electorale care 

urmează în România.

„Suntem absolut conşti-

enţi de faptul că România 

se află în faţa unor campa-

nii electorale. Aşadar, nouă 

ne-ar prii dacă 

Ungaria n-ar fi 

tema acestor 

campanii. (...) 

Se apropie ziua 

de 4 iunie. Noi, 

în relaţiile noas-

tre cu România, 

bazăm aceste 

relaţii pe res-

pectul reciproc. 

Dar, acest res-

pect reciproc în-

seamnă că ac-

ceptăm sau cel 

puţin înţelegem 

că acelaşi eve-

niment istoric 

poate avea altă 

î n s e m n ă t a t e 

pentru două na-

ţiuni diferite. 

Pentru noi, Tra-

tatul de la Tri-

anon este unul 

dintre cele mai 

grele momente 

ale istoriei Un-

gariei, ceea ce 

este un fapt is-

toric. Nu trebu-

ie să avem o relaţie negati-

vă, trebuie să acceptăm acest 

fapt istoric şi să clădim re-

laţii pozitive în viitor. Noi 

suntem pregătiţi pentru as-

ta”, a spus ministrul ungar 

de Externe, în conferinţa de 

presă susţinută alături de 

preşedintele UDMR, Kele-

men Hunor.

El a adăugat că roagă au-

torităţile din România să aju-

te minoritatea maghiară.

„Dorim să avem relaţii 

pozitive, bune, cu România, 

pentru că acesta este şi in-

teresul comunităţii maghia-

re din România. Noi rugăm 

autorităţile din România ca 

să privească comunitatea de 

1,5 milioane de maghiari din 

România ca o resursă valo-

roasă, care ne leagă pe noi, 

români şi maghiari, o resur-

să care îşi dă aportul la per-

formanţele României. Aşa-

dar, rugăm autorităţile din 

România să ajute comunita-

tea maghiară să-şi foloseas-

că emblemele naţionale, lim-

ba maternă şi să-şi păstre-

ze tradiţiile”, a mai spus S-

zijjártó Péter.

La rândul 

său, liderul 

UDMR, Kele-

men Hunor, 

a spus, cu re-

ferire la Tra-

tatul de la 

Trianon, că 

„nu-i poţi ce-

re unui copil 

să celebreze 

moartea ma-

mei sale”.

„Eu pot 

accepta fap-

tul că ziua de 

4 iunie este 

o zi bucuroa-

să pentru co-

m u n i t a t e a 

românească, 

dar trebuie 

să înţelegeţi 

că, din per-

spectiva ma-

ghiarilor, a-

ceastă zi nu 

este una de 

b u c u r i e , 

pentru că a 

fost ziua în care noi am ajuns 

în minoritate. Deci, nu ne 

puteţi cere să celebrăm a-

ceastă zi, precum nu puteţi 

cere unui copil să celebre-

ze moartea mamei. Dar, to-

tuşi, putem să proiectăm 

un viitor împreună (...), 

pentru că în Europa Cen-

trală, în această regiune, 

avem nevoie unii de ceilalţi 

şi trebuie să trăim în pace 

şi cu respect reciproc, tre-

buie să păşim dincolo de a-

ceste greutăţi, pentru că nu 

suntem inamici”, a comple-

tat preşedintele UDMR.

Szijjártó Péter: 
„Trebuie să acceptăm 
faptul istoric de la Trianon”

Ministrul Afacerilor 

Externe, Bogdan Aurescu, 

a declarat, marţi, 

că este necesar ca în rela-

ţia româno-ungară 

să fi e readus „climatul 

de încredere şi respect 

reciproc”, făcând totodată 

apel la „reţinere 

şi discernământ”.

„România este profund in-

teresată să ieşim din logica 

provocărilor şi a confruntă-

rii şi propunem crearea pre-

miselor conturării unei rela-

ţii româno-ungare construc-

tive civilizate, moderne, prag-

matice, europene. Este ne-

voie să readucem în relaţia 

bilaterală climatul de încre-

dere şi respect reciproc. De 

aceea, între noi există o re-

laţie foarte bună, pe care am 

construit-o cu multă vreme 

în urmă, aşa încât să putem 

să conferim relaţiei bilatera-

le o traiectorie corespunză-

toare parteneriatului nostru 

strategic”, a declarat Aures-

cu, în cadrul unei conferin-

ţe de presă comune cu mi-

nistrul Afacerilor Externe şi 

Comerţului Exterior al Un-

gariei, Szijjártó Péter.

O discuţie „foarte 
substanţială” cu privire 
la relaţia bilaterală

„Ne dorim o abordare po-

zitivă a relaţiei cu Ungaria, 

ca buni vecini. Ne dorim să 

acţionăm împreună în baza 

principiilor din tratatul po-

litic din 1996, în baza decla-

raţiei de parteneriat strate-

gic româno-ungar pentru Eu-

ropa secolului XXI, din 2002. 

De aceea, am făcut şi facem 

apel la reţinere, la discernă-

mânt şi pledăm – în special 

în actualul context, care es-

te marcat de efectele nocive 

ale crizei de COVID-19, ca-

re afectează toţi cetăţenii sta-

telor noastre – pentru impli-

care deplină şi reală în con-

struirea unei relaţii de bună 

vecinătate şi de parteneriat 

strategic autentic”, a mai 

spus Aurescu.

Ministrul român a declarat 

că a avut o discuţie „foarte 

substanţială” cu privire la re-

laţia bilaterală. El a mai preci-

zat că, „în pofi da momentelor 

tensionate care s-au desfăşu-

rat în ultima perioadă”, Minis-

terul Român de Externe „s-a 

abţinut să reacţioneze”, având 

ca scop detensionarea acelor 

momente. Totodată, Aurescu 

a subliniat că „o logică de par-

teneriat evită cu orice preţ, şi 

mai ales în momentele criti-

ce”, escaladarea tensiunilor.

Aurescu ar fi  vrut ca 
vizita să fi e după 4 iunie

„Este o vizită care are loc 

într-o perioadă sensibilă, în 

această relaţie bilaterală, şi, 

aşa cum i-am mărturisit 

domnului ministru, am fost 

la început reticent cu privi-

re la organizarea acestei vi-

zite acum, pentru că sun-

tem la zece zile până la zi-

ua semnării Tratatului de la 

Trianon, 4 iunie, care are 

semnificaţii diferite pentru 

România şi, respectiv, pen-

tru Ungaria. De asemenea, 

în ultima perioadă au exis-

tat o serie de momente ten-

sionate la nivelul relaţiei bi-

laterale. Şi de asemenea, 

suntem într-un context ex-

cepţional, şi anume al stă-

rii de alertă în România”, a 

spus Aurescu.

Aurescu a adăugat că i-a 

transmis omologului său că ar 

fi  preferat ca vizita să aibă loc 

după data de 4 iunie, deoare-

ce este necesară o bună pregă-

tire a unei astfel de vizite. Pe 

de altă parte, a adăugat că l-a 

invitat pe Szijjártó Péter la Bu-

cureşti, deoarece „România do-

reşte în mod cel mai sincer re-

venirea la o relaţie de partene-

riat strategic real cu Ungaria”.

Ministrul Afacerilor Exter-

ne din Ungaria, Szijjártó Péter 

a efectuat, marţi, o vizită ofi -

cială în România, în cadrul 

căreia s-a întâlnit la Bucureşti 

cu Bogdan Aurescu, alături 

de care a susţinut o conferin-

ţă de presă la sediul MAE, iar 

apoi s-a deplasat la Cluj-Na-

poca, unde a purtat discuţii 

cu liderul UDMR, Kelemen 

Hunor, şi la Alba Iulia.

România şi Ungaria 
renunţă la provocări!
Bogdan Aurescu, după întâlnirea cu Szijjártó Péter: 
„România, profund interesată să ieşim din logica provocărilor”

Bogdan Aurescu, la întâlnirea cu omologul său din Ungaria, Szijjártó Péter

SZIJJÁRTÓ PÉTER | 
ministrul Afacerilor 
Externe și Comerţului 
Exterior al Ungariei

„Cele două aspecte 
privind evenimentele 
istorice pot fi  tratate 
în mod separat, 
în mod diferit, 
de cele două ţări. 
Pentru unele ţări 
înseamnă motive 
de bucurie, 
pentru altele pot fi  
de supărare. 
Pentru Ungaria, 
evenimentele 
Trianonului înseamnă 
o mare supărare. 
Noi respectăm 
evenimentele istorice. 
S-a întâmplat acest 
lucru, două treimi 
din teritoriu şi-a 
pierdut Ungaria. 
Cu mare supărare 
trecem peste asta.“
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Preşedintele Adunării 

Naţionale a Franţei, 

Richard Ferrand, şi omolo-

gul său german, Wolfgang 

Schaeuble, preşedintele 

Bundestag, lansează marţi 

un apel la redeschiderea 

cât mai rapidă a frontiere-

lor din Europa, după câte-

va săptămâni de restricţio-

nare a circulaţiei din 

cauza epidemiei de coro-

navirus, anunţă AFP.

„Franţa şi Germania trebu-

ie să acţioneze în favoarea re-

stabilirii imediate a liberei cir-

culaţii în spaţiul Schengen, 

când vor fi  îndeplinite condi-

ţiile”, subliniază cei doi lideri 

parlamentari într-o declaraţie 

comună obţinută de AFP.

„Închiderea frontierei fran-

co-germane are deja consecin-

ţe serioase, dincolo de regiu-

nea de frontieră, şi afectează 

în special imaginea relaţiilor 

franco-germane”, arată Fer-

rand, reprezentant al partidu-

lui La République En Marche 

(LREM) al preşedintelui fran-

cez Emmanuel Macron, şi 

Schaeuble, o fi gură importan-

tă a Uniunii Creştin Democra-

te (CDU) conduse de cancela-

rul german Angela Merkel.

Politicienii citaţi cer „o ac-

ţiune rapidă”, cu două zile 

înainte de reuniunea parla-

mentară franco-germană, fo-

rum al celor două camere cre-

at recent pentru consolidarea 

relaţiilor bilaterale.

În prezent, redeschiderea 

frontierelor interne din Euro-

pa este programată începând 

de la jumătatea lui iunie, dar 

ţările membre ale Uniunii Eu-

ropene fac anunţuri individu-

ale, în ciuda apelurilor la co-

ordonare venite din partea Co-

misiei Europene.

Ferrand şi Schaeuble îşi 

exprimă în declaraţia comu-

nă sprijinul pentru planul în 

valoare de 500 de miliarde 

de euro pentru relansarea 

economiei europene, propus 

de Macron şi Merkel. AFP 

observă că proiectul menit 

să compenseze efectele pan-

demiei este controversat, de-

oarece încalcă principiul UE 

de a nu crea datorii comu-

ne. Parlamentarii susţin în-

să că 'Europa trebuie să ia-

să întărită din criza corona-

virusului' şi merg chiar mai 

departe, cerând un „deceniu 

de investiţii” publice pentru 

sănătate, combaterea modi-

fi cărilor climatice şi securi-

tate în Europa.

„Iniţiativa guvernelor noas-

tre ar trebui să fi e semnalul 

de start pentru dezvoltarea 

unui gen de nou Plan Schu-

man”, susţin liderii parlamen-

telor francez şi german, refe-

rindu-se la textul fondator al 

construcţiei europene publi-

cat în mai 1950.

Într-un interviu acordat 

AFP, Schaeuble se pronunţă 

şi pentru „o mai mare inte-

grare politică” a Europei, in-

clusiv – dacă este necesar – 

prin modifi carea tratatelor UE. 

El avertizează că nu va fi  u-

şor, din cauza reticenţei unor 

state membre faţă de noi tran-

sferuri ale suveranităţii naţi-

onale către Uniune. Preşedin-

tele camerei inferioare a par-

lamentului de la Berlin apre-

ciază însă că „dacă Franţa şi 

Germania fac asta împreună, 

sunt şanse să se ajungă la re-

zultat”'. El a menţionat în spe-

cial cooperarea economică, în 

domeniul apărării şi al politi-

cii externe.

„Considerăm că a sosit mo-

mentul să acordăm atenţie 

conţinutului proiectului euro-

pean, să dezbatem ce dorim 

să facem împreună. Ce dorim 

să păstrăm? Ce dorim să rea-

şezăm?”, a declarat la rândul 

său Ferrand.

Liderii parlamentari francezi şi germani fac apel 
la redeschiderea frontierelor din Europa
Redeschiderea frontierelor interne din Europa este programată începând de la jumătatea lui iunie

Redeschiderea frontierelor interne din Europa este programată începând de la jumătatea lui iunie, dar ţările 
membre ale UE fac anunţuri individuale, în ciuda apelurilor la coordonare venite din partea Comisiei Europene

Guvernul german intenţionează să retragă din 15 iunie avertiză-
rile de călătorie în scop turistic către 31 de ţări europene dacă si-
tuaţia legată de noul coronavirus o va permite, a relatat marţi 
revista Focus, care a citat dpa, informează Reuters.
Executivul german urmează să adopte miercuri un document 
conform căruia vor fi  permise călătoriile către celelalte 26 de sta-
te membre ale Uniunii Europene și către Regatul Unit, precum și 
către cele patru ţări non-membre UE afl ate în spaţiul Schengen 
– Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveţia.
La 18 mai, ministrul de externe german Heiko Maas a anunţat 
că Berlinul speră să relaxeze o avertizare de călătorie privind 
toate deplasările peste hotare în scop turistic, măsură care este 
în vigoare până la 15 iunie.
De asemenea, potrivit AFP, guvernul german intenţionează să 
prelungească măsurile de distanţare fi zică până pe 5 iulie, con-
siderând că epidemia de coronavirus ar reizbucni „foarte repe-
de” în absenţa unor dispoziţii preventive.
Pregătit de cancelaria de la Berlin, acest document, care trebuie să 
fi e discutat cu cele 16 landuri regionale, prevede mai ales menţine-
rea unei distanţe de cel puţin 1,5 metri între persoane.
Până la zece persoane – sau două familii – vor putea să se reu-
nească „la domiciliu în camere închise” sau „în spaţii publice”, 
potrivit acestui proiect de rezoluţie.
Documentul va fi  publicat în contextul în care două landuri din 
estul ţării vor să ridice începând din 6 iunie aproape toate re-
stricţiile, fapt care a generat îngrijorare în restul ţării.

Germania intenţionează să retragă avertizările 
de călătorie către 31 de ţări europene

Statele europene trebuie 

să-şi unească forţele pentru 

a-şi proteja băncile de criza 

provocată de pandemia de 

coronavirus (COVID-19), 

posibil prin folosirea fondu-

lui de redresare de 500 

miliarde de euro, a afi rmat 

luni Jose Manuel Campa, 

preşedintele Autorităţii 

Bancare Europene (EBA), 

transmite Reuters.

Declaraţiile sale vor rea-

prinde dezbaterile referitoare 

la posibilitatea ca ţările boga-

te, cum ar fi  Germania, să 

sprijine băncile din ţările mai 

sărace, cum ar fi  Italia.

Franţa şi Germania, cele 

mai mari ţări din UE, au pro-

pus săptămâna trecută un 

fond de redresare în valoare 

de 500 de miliarde de euro, 

constituit prin emiterea de 

datorie comună prin împru-

muturi atrase de pe pieţele 

fi nanciare „în numele UE” 

şi care ar urma să ofere gran-

turi pentru regiunile şi sec-

toarele Uniunii Europene ca-

re au fost cel mai grav afec-

tate de pandemie.

„Ar fi  oportun să avem o 

abordare europeană pentru a 

sprijini băncile. Aceasta ar 

putea fi  asemănătoare cu pro-

gramul guvernamental ame-

rican de stimulare a sectoru-

lui fi nanciar (TARP). Aici, 

fondul UE de redresare ar pu-

tea juca un rol”, a declarat 

Campa pentru Reuters, suge-

rând că asistenţa este desti-

nată băncilor care sunt în 

mod fundamental solide dar 

au fost afectate de criză.

În timpul crizei fi nanciare 

din 2008, prin Troubled Asset 

Relief Program (TARP) au fost 

injectate miliarde de dolari în 

băncile americane.

EBA susţine că băncile eu-

ropene şi-au construit rezer-

ve de capital de peste 430 de 

miliarde de euro, care ar tre-

bui să fi e mai mult decât su-

fi ciente pentru a acoperi pier-

derile provocate de sporirea 

creditelor neperformante, în 

contextul epidemiei.

Totuşi, unii creditori – în 

special în economiile puter-

nic afectate de pandemie – 

cum ar fi  Italia şi Spania, sunt 

mai vulnerabili ca alţii.

Autorităţile de la Berlin au 

renunţat în fi nal la opoziţia 

lor îndelungată faţă de îm-

prumuturile comune ale ţă-

rilor UE, sprijinind fondul de 

redresare de 500 miliarde de 

euro care va ajuta ţările lovi-

te de epidemie.

Totuşi, extinderea acestu-

ia la bănci ar putea să nu fi e 

acceptată.

„Mă aştept la o sporirea 

semnifi cativă a creditelor ne-

performante în următoarele 

două-trei trimestre. Cât de 

mult este difi cil de estimate”, 

a afi rmat Jose Manuel Cam-

pa, preşedintele Autorităţii 

Bancare Europene.

Uniunea Europeană trebuie să-şi unească 
forţele pentru a-şi proteja băncile de criză Italia pledează pentru o 

reluare coordonată a depla-

sărilor pe teritoriul Uniunii 

Europene (UE) la 15 iunie, 

care ar putea deveni 

„Ziua Z” pentru turismul 

european, a declarat luni 

seara ministrul italian 

de externe Luigi Di Maio, 

informează marţi AFP.

„Lucrăm pentru a putea re-

porni toţi odată pe 15 iunie 

în Europa. Pentru turism, 15 

iunie este într-un fel Ziua Z 

europeană”, a subliniat mi-

nistrul în cadrul unei emisi-

uni la postul de televiziune 

Rai 1. „Germania aspiră să re-

deschidă (frontierele) pe 15 

iunie (...), noi lucrăm la a-

ceasta cu Austria şi cu alte ţă-

ri”, a adăugat Luigi Di Maio.

Declaraţiile sale vin în în-

tâmpinarea unui apel fran-

co-german pentru o redeschi-

dere a frontierelor cât mai re-

pede posibil, apel lansat marţi 

de preşedintele Adunării Na-

ţionale franceze, Richard Fer-

rand, şi omologul său german, 

Wolfgang Schaeuble, preşe-

dintele Bundestag.

La ora actuală, redeschide-

rea frontierelor în interiorul 

UE este programată să încea-

pă la mijlocul lui iunie, însă 

până acum anunţurile au fost 

făcute disparat de ţările euro-

pene, în pofi da apelurilor Co-

misiei Europene la o mai ma-

re coordonare a acţiunilor.

Pe frontul italian, Luigi Di 

Maio speră să relanseze sosi-

rile de vizitatori străini prin 

oferirea de „indicaţii unitare 

turiştilor” în toate regiunile. 

În caz contrar, „turistul nu va 

şti cum să se deplaseze din-

tr-o regiune în alta”, a spus 

el. "Trebuie să salvăm ceea 

ce putem salva din (această) 

vară, pentru a-i ajuta pe oa-

menii noştri de afaceri", a sub-

liniat ministrul italian.

Teoretic, deplasările între 

regiunile Italiei se vor face fă-

ră restricţii începând cu 3 iu-

nie, însă o decizie fi nală este 

aşteptată la sfârşitul săptămâ-

nii, pentru că executivul este 

îngrijorat de situaţia din Lom-

bardia şi din Piemont, în nor-

dul ţării, două regiuni ce tota-

lizau luni două treimi dintre 

noile cazuri de contaminare.

Luni seara, numărul de noi 

cazuri de contaminare a cres-

cut în Italia cu numai 0,1% 

la nivel naţional, cu 300 de 

noi infectări. De la începutul 

epidemiei, 32.877 dintre per-

soanele care au contractat co-

ronavirusul au decedat (92 de 

decese luni), dintre care în jur 

de jumătate de decese s-au 

înregistrat în Lombardia. În 

prezent, în Italia sunt încă de-

clarate pozitive la coronavi-

rus 55.300 de persoane.

15 iunie, „Ziua Z” pentru turismul European

Jose Manuel Campa, preşedintele 
Autorităţii Bancare Europene
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ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
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Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ VÂND ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam termo-
pan PVC, podele parchet, uși inte-
rior lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în sub-
solul blocului, parcare cu abona-
ment în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ 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 auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii 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. (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 teren în suprafață de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, prețul pieței din zonă. 
Informații suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (6.7)

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Informa-
ţii la telefon 0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, 

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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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. (7.7)

¤ 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. (2.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preț 360 euro. 
Informații la telefon 0744-
979793. (5.5)

¤ 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, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare 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 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 380 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 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 com-
plet, 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.

Angajăm șef șantier 
lucrări extindere 

și reabilitare apă canal, 
orașul Turda.

Contact: 
Telefon: 0747979875.
adrianb@mtstroy.eu

(1.6)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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 ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. 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 aragaz cu 4 ochiuri, mo-
del GINA METALICA Oradea, puțin 
folosit, culare maro, în stare foar-
te bună, preț 220 RON. Aștept te-
lefoane la 0741-028813. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, nou, preț convenabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0364-808316. (2.7)

¤ 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 calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pen-
tru acte, cu 3 rafturi și cu dulap 
cu 2 uși în partea de jos, cu chei, 
dim 205 x 90 x 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON, ideale 
pentru agenţii de turism, imobili-
are sau alte activităţi de birou. 
Nu asigurăm transportul. 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 miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preț 
10 RON/kg, producție 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informații suplimneta-
re la tel. 0748-220979. (1.7)

¤ Vând pătuț cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informații la tele-
fon 0264-424005 sau 0745-
300323. (1.7)

¤ Vând haine din piele pentru da-
me și bărbați, scurte și lungi (nea-
gră, nr. 52). Informații la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0745-
300323, 0264-424005. (1.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbați și dame și mă-
rimea 54, nouă, pentru bârbați. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 brațe, 
3 brațe și un braț, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preț nego-
ciabil. Informații suplimentare la 
telefon 0740-401019. (1.7)

¤ Vând fl ex puțin folosit și 
mașină de găurit electrică, preț 
180 RON. tPentru informații și 
detalii suplimentare sunați la te-
lefonul 0745-569336. (1.7)

¤ Vând cizme bărbați nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (militare 
din box). Pentru informații sunați 
la tel. 0264-424005 sau 0745-
300323. (1.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informații la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (1.7)

¤ 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.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA JUCU anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare a proiectului) pentru proiectul 
Perimetru de exploatare apă minerală terapeutică Jucu, 
judeţul Cluj" în comuna Jucu, sat Jucu de Sus, strada 
Principală, F.N., judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 
la următoarea adresă de mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecția mediului.

ANUNŢ AVIZ MEDIU

ANDREICUŢ IOAN, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. Nr 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru ”Elaborare Plan Urbanistic Zonal“, în condiţiile legii 
nr 350-2001 modifi cată și actulizată în municipiul Cluj 
Napoca, str. Lombului, f.nr., jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul 
Arhidom, str. 13 septembrie nr. 5, ap. 1, jud. Cluj în zilele 
de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, din data 27.05.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 17.06.2020 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722, fax 0264-412914, email offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

A.P.M. Cluj anunță publicul interesat că planul/programul  
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condiţiile legii nr. 
350/2001 modifi cată şi actualizată“- în municipiul Cluj-
Napoca, str. Bună Ziua, f.n., jud. Cluj, nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Titular: SĂLĂJAN LIVIU, Municipiul Cluj-Napoca, str. 
Plopilor, nr. 38, ap. 7, județul Cluj

Observațiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: 
reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice de 
la data apariției anunțului.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC MRB CONECT 
SRL cu sediul în loc. Vad, nr. 189 C, jud. Cluj, anunță începerea  
demersurilor în vederea obținerii autorizației de mediu pentru 
obiectivul ,,Producţie de cablaje electrice“ la punctul de lucru 
din loc. Vad, nr. 189 C, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 99, biroul “Relații cu 
publicul” în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, vineri 
între orele 9:00-12:00.

ANUNŢ ACORD MEDIU

S.C. CRISTAL TURISM S.R.L. si S.C. SOMESUL CALD 
PRODUCTIE S.R.L, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ 
– DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE, SPAŢII COMERCIALE 
ŞI SPAŢII DE BIROURI AFERENTE, AMENAJARE ACCESE, 
PARCĂRI, TOTEM LUMINOS, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE 
REŢELE UTILITĂŢI, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, OPERAŢIIUNI 
NOTARIALE (COMASARI ŞII PARCELĂRI), propus a fi  amplasat 
in comuna Gilău, DN1-E60, fn, jud. Cluj. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților, 
nr. 99, și la S.C. CRISTAL TURISM S.R.L. și S.C. SOMEȘUL 
CALD PRODUCTIE S.R.L., comuna Florești, str. Avram Iancu, 
nr. 408F, ap. 3,  în zilele de luni-joi între orele 9-14 și vineri 
între orele 9-12. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj. 

ANUNŢ AUTORIZAȚIE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005  privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord.  1798/2007, 
S.C. RADNANA STIREN IMPEX S.R.L. anunță începerea 
demersurilor  în vederea obținerii autorizației de mediu 
pentru  obiectivul ”2229 Fabricarea altor produse din material 
plastic“,  din Cluj-Napoca, str. Oașului, nr. 365, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și  reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea  Dorobanților nr. 99, luni-joi între orele 
09:00–14:00 și vineri între orele 09:00-12:00. 

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. UNIMODE IMPEX S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului(continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului) 
pentru proiectul „CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI BIROURI ŞI 
HALĂ, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE“ în comuna 
Săvădisla, Vlaha nr. 22, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99 la 
adresa de mail offi ce@apmcj.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC Rompetrol 
Downstream SRL, cu sediul în Piaţa Presei Libere, nr. 3 
– 5 sector 1, București, înregistrată la O.N.R.C. – O.R.C.T.B. 
cu C.U.I. 12751583 nr. J40/1716/2000, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea cod CAEN 4730 – comerţul cu amănuntul 
al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 
desfășurată în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 
221 Judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
99, Judeţul Cluj, telefon 0264.410.720, cu program de luni 
până vineri între orele 09:00-14:00.

ANUNŢ PUBLIC

În atenția cetățenilor din comuna Geaca

Unitatea administrativ-teritorială Geaca, județul Cluj, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 1 – în locul numit popular “ 
Cuțăr- Puini“, 78 – în locul numit popular “ Groapa Stupinilor- 
Chiriș“, 97 – în locul numit popular “ Hodaia Struții- Chiriș”,  
, începând cu data de 26.05.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei comunei Geaca, județul Cluj, conf. 
art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității 
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 Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Cluj 

organizează concurs 

în data de 22.06.2020 ora 8:30 (probă scrisă) pentru 
2 posturi de EDUCATOR PRINCIPAL (S) pentreu Gherla şi 
Câmpia Turzii, ora 11:00 (probă scrisă) pentru 1 post de 
EDUCATOR (S) şi 1 post de EDUCATOR PRINCIPAL (S) pentru 
Cluj şi ora 13:00 (probă scrisă) pentru 1 post de 
PSIHOPEDAGOG (S), iar în data de 26.06.2020 (proba 
interviu) pentru toate posturile contractuale de execuţie 
vacante la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, 
nr. 37-39, si anume:

• 1 post, EDUCATOR PRINCIPAL (S), cod COR 263508, 
pe perioadă nedeterminată, la Adăpostul de zi și noapte 
pentru copiii străzii ”Arlechino” Cluj-Napoca (probă scrisă 
și probă interviu)

• 1 post, EDUCATOR (S), cod COR 263508, pe perioadă 
nedeterminată, la Adăpostul de zi și noapte pentru copiii 
străzii ”Arlechino” Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, EDUCATOR PRINCIPAL (S), cod COR 236508, 
pe perioadă nedeterminată, la Unităţi de Tip Familial Gherla 
(probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, EDUCATOR PRINCIPAL (S), cod COR 263508, 
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 Câmpia Turzii (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, PSIHOPEDAGOG, cod COR 263508, pe perioadă 
nedeterminată, la Centrul Comunitar Judeţean Complex 
de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii și Adulţi Cluj – 
Centrul de zi/recuperare pentru copii cu autism (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 433.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007, TRUEPIZZA S.R.L. 
anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul /FORM CAFE, din localitatea 
Cluj-Napoca, str VICTOR DELEU nr. 1.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni–joi 
între orele 9.00 – 16.30, vineri-9.00-14.00.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin legea 265/2006 cu modifi cările și 
completările ulterioare si ORD. 1798/2007, SC MONORADAS 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizatiei de mediu pentru obiectivul „Atelier debitare, 
rindeluire şi impregnare lemn“ din comuna Gilău, sat Gilău 
nr 1324, judetul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr 99, în zilele de luni-joi: 
9.00 – 16.30; vineri: 9.00 – 14.00.
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Ianis Hagi, transferat 
definitiv la Rangers
Cluburile Glasgow Rangers și 
KRC Genk sunt foarte aproape 
de concretizarea transferului lui 
Ianis Hagi.
Conform sursei, cele două gru-
pări urmează să parafeze înţe-
legerea în zilele următoare, dis-
cuţiile fi ind foarte avansate.
Internaţionalul român Ianis Hagi 
a venit în vara anului trecut la 
Genk, unde nu a reușit să se im-
pună, și a fost împrumutat până 
la fi nalul sezonului la Rangers, la 
care a avut evoluţii bune. Echipa 
scoţiană, antrenată de fostul ma-
re jucător englez Steven Gerrard, 
vrea să-l păstreze pe mijlocașul 
român și este gata să cheltuiască 
pentru acest lucru.
Genk a plătit în jur de 4 milioa-
ne de euro pentru internaţiona-
lul român, iar Rangers ar trebui 
acum să dea 5 milioane de eu-
ro. Cele două cluburi negociază 
ultimele aspecte în legătură cu 
modalităţile transferului.

Zverev şi Djokovici 
vor participa 
la un turneu amical
Sârbul Novak Djokovic, numărul 
unu mondial, a confi rmat luni 
prezenţa germanului Alexander 
Zverev (7 ATP) la turneul de te-
nis pe care-l va organiza la 
Belgrad la mijlocul lunii iunie.
„Am o veste excelentă, 
Alexander Zverev și-a anunţat 
participarea. Sperăm ca, res-
pectând regulile în vigoare, să 
avem și suporteri în tribune”, a 
spus Djokovic.
Novak Djokovic va organiza în-
cepând de la mijlocul lui iunie 
un turneu în mai multe ţări din 
Balcani, prima competiţie de 
acest gen după ce sezonul de 
tenis a fost suspendat din cauza 
pandemiei de coronavirus.
„Adria Tour" va avea loc între 
13 iunie și 5 iulie în Serbia, 
Croaţia, Muntenegru și 
Bosnia-Herţegovina, a anunţat 
echipa de relaţii publice a lui 
Djokovic într-un comunicat.

Grămezile ordonate 
ar putea dispărea 
din jocul de rugby
Grupul medical al Federaţiei 
internaţionale de rugby 
(World Rugby) a propus in-
terzicerea temporară a gră-
mezilor ordonate, în cadrul 
unei vaste remanieri a legilor 
sportului cu balonul oval, 
avută în vedere din cauza 
pandemiei de coronavirus.
De asemenea, placajele din 
faţă, mobilizările în grup ale 
echipei și scuipatul vor fi in-
terzise, în timp ce jucătorii 
vor fi obligaţi să își schimbe 
tricourile și căștile la pauză, 
pentru reducerea riscurilor de 
transmitere a Covid-19.
Raportul recomandă jucătorilor 
să își spele mâinile și faţa cu 
săpun timp de 20 de secunde, 
înaintea fl uierului de start și la 
pauză, iar mingile utilizate în 
timpul jocului vor fi  schimbate 
și spălate frecvent.
Recomandările vor fi  supuse 
analizei Comitetului Executiv al 
World Rugby, care se va reuni în 
cursul acestei săptămâni și care 
va publica apoi directivele legii 
temporare. Acestea vor fi  ulteri-
or adoptate de fi ecare naţiune 
în funcţie de gradul de infectare 
cu noul coronavirus.

Pe scurt

PUBLICITATE

Bogdan Mara a declarat că 

Billel Omrani are mai 

multe oferte din străinătate, 

iar după începerea meciuri-

lor ar putea să plece.

Atacantul francez al ce-

lor de la CFR Cluj a impre-

sionat la începutul sezonu-

lui cu şase goluri în preli-

minariile UEFA Champions 

League şi a atras atenţia mai 

multor cluburi importante 

din străinătate. Omrani a 

fost pe lista lui Celtic 

Glasgow, însă transferul său 

nu s-a concretizat atunci.

„Am avut discuţii cu mai 

multe cluburi, am avut ofer-

te. Există şi acum discuţii pen-

tru că sunt mai multe cluburi 

care şi-au arătat interesul. O 

să vedem ce se va întâmplă. 

Cred că după ce va începe fot-

balul vor exista din noi dis-

cuţii. Este un jucător care a 

făcut un sezon extraordinar 

şi este un jucător de calitate. 

O să analizăm toate lucrurile 

şi o să îl lăsăm să plece când 

o să primim o ofertă bună”, 

a declarat Bogdan Mara, ofi -

cialul celor de la CFR Cluj.

Leganes, ultima echipă 
intrată pe fi r 
pentru Omrani

Formaţia spaniolă şi-a vân-

dut ambii atacanţi în perioa-

da de mercato din iarnă la 

Barcelona şi Sevilla, iar acum 

există o ofertă pentru Billel 

Omrani.

„3 milioane de euro nu sunt 

nici mulţi, nici puţini bani pen-

tru Omrani. O să vedem ce se 

întâmplă în fotbalul european 

şi o să analizăm. O să ne gân-

dim foarte bine. Am avut ofer-

te bune pentru el, dar am avut 

nevoie de el în cupele europe-

ne şi avem în continuare ne-

voie de el. Au fost oferte şi de 

la Celtic şi din Anglia. Nu pot 

să dau nume acum pentru că 

sunt discuţii şi acum, dar e un 

jucător foarte căutat”, a înche-

iat conducătorul celor de la 

echipa campioană CFR Cluj.

Omrani, din nou 
în atenţia echipelor 
din străinătate

Tehnicianul braşovean a 

fost demis de la conduce-

rea echipei de handbal 

feminin, acolo unde se 

petrec modifi cări impor-

tante în această perioadă. 

Bondar şi-a început carie-

ra de antrenor la echipa 

de fete Corona Braşov, 

la care a antrenat în anii 

2014 – 2017, echipă cu 

care a obţinut medalia 

de bronz în sezonul trecut 

la junioare II. El a fost 

la un pas să fi e înlocuit 

pe banca tehnică de 

Marius Novanc, fostul 

pivot al echipei naţionale 

a României şi antrenorul 

secund al Coronei Braşov.

Echipa de handbal feminin a 

Universităţii este într-o schimba-

re totală în această perioadă du-

pă ani la rând în care a evitat re-

trogradarea în ultima clipă. Ser-

giu Cacoveanu este noul direc-

tor al formaţie în alb şi negru, 

iar acest lucru se simte deja în 

activitate clubului. Mai mult ca 

niciodată, Universitatea este ex-

trem de activă pe piaţa transfe-

rurilor, iar nume importante sunt 

aşteptate pe malul Someşului.

Primele mutări au fost ple-

cările lui Alin Bondar şi a 

unor jucătoare precum Cris-

tina Boian, Patricia Moraru 

sau Larisa Araujo, ultima 

semnând cu Baia Mare.

Noua conducere a confi r-

mat numele unor jucătoare 

precum Viorica Ţăgean, Dia-

na Puiu Lazăr sau Rebeca Ne-

cula pentru sezonul viitor. În 

următoarea perioadă va fi  

anunţat noul antrenor care o 

va pregăti pe Universitatea 

Cluj, dar şi câteva transferuri.

Rebeca Necula, 
singura evidenţiată 
în acest sezon

Prosport a stat de vorbă cu 

toţi cei 14 antrenori din Liga 

Florilor şi a acordat titlurile 

de MVP, cea mai tânără jucă-

toare sau cea mai bună stra-

nieră. De la Universitatea Cluj 

nu a prins nimeni echipa ide-

ală, însă Rebeca Necula a 

strâns 3 voturi în cursa pen-

tru cea mai bună debutantă.

Alexandra Severin, fosta 

jucătoare de la Universitatea 

Cluj a fost desemnată cea 

mai bună tânără jucătoare. 

Ea ar fi  fost în echipa pen-

tru turneul de califi care la 

Jocurile Olimpice. Severin (4 

voturi) a câştigat la mare 

luptă la acest capitol cu So-

rina Tîrcă (Corona Braşov), 

care nu a avut nici jumăta-

te de sezon la dispoziţie, şi 

Rebeca Necula, care la nici 

17 ani a impresionat la U 

Cluj (ambele cu câte 3 vo-

turi). Raluca Petruş (fostă la 

„U” Cluj, actualmente la SCM 

Buzău), Diana Ciucă (SCM 

Rm. Vâlcea), Andreea Popa 

(Minaur) şi Marina Ilie (Ra-

pid Bucureşti) au primit la 

rândul lor voturi.

Absolut toţi cei 14 antre-

nori au văzut-o pe Cristina 

Neagu între cele mai bune 

trei jucătoarele ale sezonu-

lui. Căpitanul echipei naţi-

onale a însumat nu mai pu-

ţin de 43 de puncte! Este 

pentru a doua oară când 

Neagu este desemnată MVP, 

după 2018, de când ProSport 

efectuează această anchetă 

(sezonul 2016-2017). În 

2017, titlul a ajuns la Cris-

tina Zamfir, iar în 2019, la 

Yuliya Dumanska.

Alin Bondar, demis de la „U” Cluj! 
Novanc, la un pas să preia echipa.
Alin Bondar a fost dat afară de la clubul de handbal Universitatea Cluj după aproape trei ani 
în care echipa s-a luptat mereu pentru a scăpa de retrogradare

Alin Bondar a fost demis de la Universitatea Cluj în urma rezultatelor modeste din ultimele sezoane
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