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SĂNĂTATE

Focar de infecție 
cu COVID-19 la Viișoara
Patru copii depistați pozitiv la corona-
virus au băgat în sperieți zeci de local-
nici din Viișoara.  Pagina 5

ACTUALITATE

Doliu la FSEGA
Prof. univ. Aurel Ioan Giurgiu, șeful ca-
tedrei de Finanțe de la FSEGA, a trecut 
la cele veşnice.  Pagina 7

Doar 12 persoane cu reşedinţa în munici-
piul Cluj-Napoca mai sunt infectate cu 
noul coronavirus.
La nivelul judeţului Cluj, există 58 de persoane 
internate în spital, însă doar 12 bolnavi cu reşe-
dinta în municipiul Cluj-Napoca mai sunt inter-
nate în spital, potrivit cifrelor furnizate ieri.
De asemenea, 108 persoane cu domiciliul în 
Cluj-Napoca s-au vindecat de coronavirus, 
iar alte 4 din păcate au decedat.
La nivelul judeţului Cluj, numărul celor vin-
decaţi şi externaţi a ajuns la 474, din care 
383 au domiciliul în judeţul Cluj. La nivelul 
judeţului sunt confi rmaţi 25 de decedaţi, din 
care 14 erau din judeţul Cluj.
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Remdesivir, „leacul vedetă” în lupta împotriva coronavirusului
Rectorul UMF,  prof. Anca Buzoianu, vorbește pe larg despre tratamentul bolnavilor de COVID-19. Pagina 4

Apa curge, dar să n-o beți!
Mii de clujeni sunt nevoiți să bea apă contaminată
În mai multe 

localități mici 

din județul Cluj 

apa nu este 

potabilă. 

Există și zone 

în care rețeaua 

de apă nici măcar 

nu există.  Pagina 3
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Doar 12 clujeni 
„get-beget” mai sunt 
infectați cu COVID-19

SOCIAL

Terasele vor fi 
„destul de sigur” 
deschise din 1 iunie
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune că 
este „destul de sigur” că terasele vor fi  re-
deschise de la 1 iunie, în condiţiile distanţă-
rii fi zice. El a adăugat că, în spaţiile deschi-
se, cum sunt terasele, nu există obligativita-
tea măsurării temperaturii clienţilor.
„La sfârşitul acestei săptămâni vom avea şi 
evaluarea acestei prime perioade de 14 zile 
de relaxare şi vom putea spune şi măsurile de 
relaxare care vin după 1 iunie. Deocamdată 
putem spune destul de sigur că vom redeschi-
de terasele. Păstrăm aceeaşi distanţare socia-
lă, de un metru şi jumătate, şi precauţii pen-
tru locurile comune, cum sunt toaletele. Pot 
fi  mai multe măsuri, dar evaluarea o vom fa-
ce la sfârşitul acestei săptămâni. Vor apărea 
Ordine de ministru comune în care vom rela-
ta şi zonele care se vor deschide, dar vom 
avea şi acele măsuri care dau modul de des-
făşurare şi funcţionare a acestor activităţi ca-
re vor fi  relaxate”, a spus Tătaru.

Situația epidemiei 
de coronavirus

18.594 de persoane infectate 
la nivel național

540 cazuri confi rmate la Cluj

4.935  persoane în carantină

82.655 de persoane în izolare

12.162  vindecați

1.223 decese
*până la închiderea ediției
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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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36 de muncitori din Sri 

Lanka, sosiţi la Bucureşti 

din Botoşani şi rămaşi 

fără locuri de muncă, vor 

ajunge în cele din urmă 

la Cluj-Napoca. Ministrul 

Muncii, Violeta 

Alexandru, spune că sin-

galezii au ales un angaja-

tor şi vor ajunge cu toţii 

în Oraşul Comoară.

36 de cetăţeni din Sri Lan-

ka au fost duşi de la Boto-

şani, duminică seara, pe Ae-

roportul Otopeni, de unde 

ar fi urmat să fie repatriaţi. 

Cel puţin, aşa li s-a spus la 

plecare. Ajunşi însă la aero-

portul din Bucureşti, ei au 

constatat că nu îi aştepta ni-

cio cursă specială care să îi 

ducă acasă, aşa cum fuse-

seră informaţi în prealabil.

Cei 36 de muncitori au lu-

crat la o fabrică de confecţii 

din municipiul Botoşani şi 

s-au afl at în carantină insti-

tuţionalizată după ce au in-

trat în contact cu persoane 

infectate cu coronavirus. Du-

pă condiţiile grele în care au 

lucrat la fabrica de confec-

ţii, fi ind concediaţi fără mo-

tiv, şi după ce au fost legaţi 

cu şoricei de agenţii de se-

curitate, s-a găsit o soluţie 

pentru muncitorii care şi-au 

exprimat dorinţa de a rămâ-

ne în România.

Ofertele mici 
au fost respinse

„După ce au reflectat a-

supra celor şase oferte ofe-

rite de angajatori, cetăţenii 

din Sri Lanka au optat pen-

tru una dintre oferte, este 

vorba despre oferta unei fir-

me din Cluj. Au intrat în 

contact, urmează să se pro-

ceseze documentele şi sper 

să se întâmple şi deplasarea 

dânşilor către un loc de mun-

că prin implicarea angaja-

torului, ca să şi înceapă ac-

tivitatea”, a precizat Viole-

ta Alexandru.

Ministrul Muncii a spus 

că unele oferte au venit de 

la firme mai mici, care nu 

puteau să-i preia pe toţi cei 

36 de singalezi, dar firma 

din Cluj pe care au ales-o 

poate să facă acest lucru. 

„E în zona de producţie, 

ambalare, în zona alimen-

tară, cafea. Nu vă pot di-

vulga informaţii despre ter-

menii contractuali. Am cre-

at toate condiţiile pentru a 

se pune toate întrebările 

de către ei, să nu apară ni-

cio supriză. Vă asigur că 

au fost trataţi cu respect”, 

a răspuns ministrul.

De’Longhi, noul loc 
de muncă al srilankezilor

Potrivit biz.ro, De’Longhi 

România ar fi  compania ca-

re a propus Ministerului Mun-

cii şi Protecţiei Sociale să 

preia spre angajare la fabri-

ca din Jucu muncitorii din 

Sri Lanka, rămaşi fără sluj-

be şi fără posibilitatea de a 

se întoarce acasă. Oferta com-

paniei din Cluj este cea se-

lecţionată dintre toate cele 

transmise către Minister.

Compania va asigura trans-

portul Bucureşti – Cluj-Napo-

ca pentru srilankezi, le va a-

sigura cazare în apropierea fa-

bricii şi va semna cu ele con-

tracte de muncă, respectând 

aceleaşi condiţii de salariza-

re şi de pregătire ca ale tutu-

ror celorlalţi angajaţi de la Ju-

cu. De altfel, încă din 7 mai, 

compania clujeană a reluat 

angajările, iar până în prezent 

400 de muncitori s-au alătu-

rat echipei, pentru a răspun-

de comenzilor în curs.

Srilankezii abandonați 
se refugiază la Jucu
Dați afară de la o fabrică din Botoșani și umiliți pe Aeroportul Otopeni, 
36 de muncitori din Sri Lanka vor lucra la Cluj

36 de muncitori din Sri Lanka vin să lucreze la Cluj, după ce au fost abandonaţi pe Aeroportul Otopeni

La începutul lunii februarie, un caz delicat 
a izbucnit la Cluj-Napoca. Patronii unui re-
staurant din zona centrală au angajat mai 
mulţi srilankezi pentru posturile de bucătar 
și chelner. Străinii au fost cazaţi în zona re-
spectivă pentru a nu fi obligaţi să facă na-
veta, dar mai mulţi vecini ar fi început să 
facă petiţii și reclamaţii la ITM și imigrări 
pentru a scăpa de ei. Primarul Emil Boc 
susţinea că o astfel de atitudine intolerantă 
este inacceptabilă la Cluj-Napoca.

„Ceea ce s-a întâmplat la Ditrău nu este re-
prezentativ pentru Transilvania, pentru 
România, cu atât mai puţin pentru 
Cluj-Napoca. Sunt unele păreri izolate, nu le 
putem închide gura. (...) Legea, nedescrimi-
narea, ospitalitatea, acceptarea sunt bunuri 
câștigate pentru întotdeauna. Aceste gesturi 
mici nasc monștri pe termen lung, așa au 
pornit și marile tensiuni, marile confl agraţii”, 
a spus edilul, în prelungirea scandalului de la 
Ditrău, Harghita.

Srilankezii, aștepați cu brațele deschise la Cluj?

Preţurile exagerat 

de mari pentru chiriile din 

Cluj-Napoca nu sunt o nou-

tate, însă un anunţ postat 

pe o pagină de profi l 

depăşeşte orice imaginaţie.

Preţurile la chirii au cres-

cut simţitor în ultimii ani 

în Cluj-Napoca şi se pare 

că nici măcar criza provo-

cată de pandemia de coro-

navirus nu a provocat scă-

derea lor.

O clujeancă a publicat 

un anunţ că închiriază o 

garsonieră în cartierul Gru-

ia. „Închiriez garsonieră în 

Gruia, aproape de Centru, 

disponibilă imediat, finisa-

tă, mobilată şi utilată”, se 

arată în anunţ.

Cel care doreşte să o închi-

rieze trebuie să scoată lunar 

din buzunar 190 de euro. În-

să, deşi în anunţ este specifi -

cat că este „mobilată şi utila-

tă”, din cauza spaţiului ex-

trem de mic, multe lucruri 

esenţiale pentru viaţa de zi 

cu zi, cum ar fi  aragazul sau 

o masă pe care să mănânce 

chiriaşul, lipsesc. De aseme-

nea, nu există nici măcar o 

cabină de duş.

Nesimțire à la Cluj! O proprietară cere 190 € chirie 
pentru o „cutie de chibrituri”. Clujenii fac mișto!

• „Garsoniera asta îi ultra modernă... gândiţi-vă cât timp pierdeaţi 
dimineaţa de la pat la baie/retur. Aici nu mai aveţi problema as-
ta, drept motiv puteţi dormi mai mult/ nu mai întârziaţi la lucru.”

• „Au intrat 10 plăci de parchet în bucătăria aia... hol/li-
ving/dormitor?”

• „Închiriez hol cu baie inclusă!”

• „Partea bună e că iarna nu dai banii pe căldură, respiri de 
două ori și îţi deschizi și saună.”

• „Dacă desfac canapeaua, cum mai scot hainele din mași-
na de spălat?”

• „Partea bună e că în timp ce stai relaxat pe canapea, poţi scoate 
berea din frigider fără să trebuiească să te ridici din pat...”

• „Dacă bagi cheia prea tare în ușă, s-ar putea să spargi 
geamul!”

Internauţii s-au distrat copios în urma 
acestui anunţ, făcând nenumărate glume
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Sectorul de drum între 

localităţile clujene Măguri 

şi Măguri Răcătău 

a fost asfaltat.

În cadrul lucrărilor de în-

treţinere desfăşurate pe dru-

mul judeţean 107T Măguri – 

Măguri Răcătău – Mărişel, a 

fost fi nalizată asfaltarea sec-

torului de drum Măguri – Mă-

guri Răcătău, anunţă repre-

zentanţii Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj. Acesta are o lungi-

me de 4,53 kilometri şi se si-

tuează între poziţiile kilome-

trice 16+800 şi 21+330.

Anterior asfaltării, au fost 

executate lucrări constând în 

reprofi larea drumului cu ci-

lindrare şi adaos de piatră, 

şanţuri, lucrări la podeţe, tă-

ierea vegetaţiei şi a lăstărişu-

lui din apropierea căii de ru-

lare, aşternerea de strat de 

piatră cu cilindrare, precum 

şi alte lucrări pregătitoare în 

vederea asfaltării.

Pentru completa fi nalizare 

a lucrărilor, urmează să mai 

fi e realizate şi completate acos-

tamente şi să fi e executate lu-

crări de marcaje şi semnali-

zare rutieră, potrivit forului 

administrativ judeţean. Ast-

fel, CJ Cluj vine cu o veste 

bună pentru iubitorii de mun-

te şi localnicii din zona Mă-

guri, având în vedere că DJ 

107T era într-o stare execra-

bilă pe acest sector.

Urmează să fi e asfaltată 
porţiunea 
Măguri-Răcătău – Mărişel

Zona Măguri-Răcătău – 

Mărişel are un potenţial tu-

ristic extraordinar, însă dru-

mul judeţean care face le-

gătura între cele două loca-

lităţi este mai degrabă un 

drum forestier, şi acela de 

o proastă calitate.

În iunie 2018, preşedinte-

le Consiliului Judeţean Cluj, 

Alin Tişe, se lăuda anunţând 

„lucrări de întreţinere” pe dru-

mul judetean 107T Măguri Ră-

cătău – Măguri. În realitate, 

susţine deputatul PSD de Cluj 

Horia Nasra, probabil „a rea-

bilitat drumul cu plugul sau 

alte utilaje agricole”.

Cu toate acestea, în peri-

oada următoare, lucrările pe 

acest drum vor continua cu 

asfaltarea sectorului de drum 

Măguri Răcătău – Mărişel. 

Acesta are o lungime de 6,165 

kilometri, mai exact de la km 

5+435 la km 11+600. În 

prezent, pe acest sector con-

tinuă lucrările de aşternere 

de strat de piatră cu cilindra-

re, în vederea asfaltării.

„Reamintim, în acest con-

text, faptul că sectoarele cu-

prinse între km 1+000 şi km 

5+435, respectiv între km 

11+600 şi km 16+800, au 

fost asfaltate în cursul anilor 

trecuţi, cu precădere în cur-

sul anului 2019”, mai trans-

mit reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Cluj.

Bucurie pentru iubitorii de excursii cu mașina la munte. 
Se vede asfaltul pe drumul judeţean între Măguri şi Măguri Răcătău.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În judeţul Cluj există 

localităţi unde apa care 

curge la robinet nu este 

de cea mai bună calitate. 

Cu toate acestea, oamenii 

o consumă. De asemenea, 

există localităţi unde nu 

există deloc reţea de apă.

Jurnaliştii recorder.ro au fă-

cut o analiză, în funcţie de da-

tele oferite de Direcţiile de Să-

nătate Publică (DSP) a tuturor 

judeţelor, a apei pe care româ-

nii o consumă. Printre datele 

analizate de ei se afl ă şi cele din 

judeţul Cluj. Au fost analizate 

însă doar datele localităţilor mi-

ci, sub 5.000 de locuitori.

Astfel, există localităţi unde 

apa de băut este contaminată, 

printre care: Izvoru Crişului, 

Râşca, Beliş, Negreni, Ciucea şi 

chiar mai aproape de Cluj-Na-

poca, în Aiton sau Ciurila.

Însă există şi zone unde nu 

există reţea de apă, precum 

Feleacu, Tureni sau Viişoara, 

care sunt la câţiva kilometri 

de Cluj-Napoca, dar şi în zo-

nele de munte cum ar fi  Mă-

rişel sau Săcuieu.

Apa este bună de băut în mai 

multe localităţi, printre care Că-

puşu Mare, Călăţele, Mărgău, 

Măguri-Răcătău.

Majoritatea localităţilor 
au sursă proprie 
de alimentare cu apă

Reprezentanţii Companiei de 

Apă Someş SA spun că aceste 

localităţi unde apa este conta-

minată nu se afl ă în zona lor de 

deservire şi au sursă proprie de 

alimentare cu apă.

„Sunt localităţi pe care noi 

nu le deservim. S-ar putea ca 

în unele din aceste localităţi 

să existe nişte reţele, dar nu 

sunt în zona noastră de de-

servire, cele mai multe dintre 

ele. Dar, ceea ce pot să vă 

spun este că absolut nicio lo-

calitate din cele pe care le de-

servim noi, fi e că sunt deser-

vite de sistemul zonal de ali-

mentare cu apă, adică cel ca-

re pleacă de la Cluj-Napoca 

spre Gherla, Dej şi aşa mai 

departe, fi e că sunt localităţi 

deservite de surse locale, ca-

re sunt în deservirea noastră, 

nu au probleme de calitate a 

apei. Noi facem buletine de 

analiză zilnic, sunt publicate 

pe pagina companiei, iar ca-

litatea apei, independent de 

analizeze noastre, este supu-

să monitorizării de audit din 

partea DSP. Localitatea Ne-

greni nu este în administra-

rea noastră, nici Ciurila, nici 

Beliş. Probabil, au surse loca-

le, iar sursele locale devin des-

tul de subsceptibile la conta-

minare când au loc schimbări 

climatice, iar dacă aceste sur-

se locale sunt administrate de 

primăriile comunale care nu 

au nici ştiinţă, nici echipa-

mente ca să asigure o calita-

te a apei adecvată, atunci acei 

locuitori au o problemă. Sunt 

localităţi în care există siste-

me paralele de apă, un sistem 

construit de noi şi unul pree-

xistent, care este administrat 

în continuare de Primărie”, a 

declarat Lucian Croitoru, pur-

tător de cuvânt al Companiei 

de Apă Someş S.A.

Nici Izvoru Crişului, care se 

afl ă doar la câţiva kilometri de 

oraşul Huedin, nu este în admi-

nistraţia Companiei de Apă.

„Izvoru Crişului, deşi este 

aproape de Huedin, nu este cu-

prins în reţeaua noastră. Au sis-

tem propriu de alimentare cu a-

pă, administrat de autorităţile 

locale”, a declarat Dorin Tămaş, 

directorul fi lierei din Huedin a 

Companiei de Apă Someş SA.

„Harta e realizată pe baza 

celor mai recente analize efec-

tuate de DSP (în cursul anu-

lui trecut), dar o evaluare co-

rectă a apei presupune teste 

mai frecvente decât se fac în 

prezent, deoarece calitatea apei 

poate fi  infl uenţată de o mul-

ţime de factori. Aşa că infor-

maţiile noastre, deşi extrase 

din surse ofi ciale, sunt în pri-

mul rând un reper, nu un ver-

dict”, arată sursa menţionată.

Cum este apa în municipiul 
Cluj-Napoca?

În analiza celor de la Re-

corder au fost luate în consi-

derare doar zonele care au sub 

5.000 de locuitori, motiv pen-

tru care municipiul Cluj-Na-

poca nu este pe listă. Însă, Mo-

nitorul de Cluj a scris despre cât 

de bună este apa care curge la 

robinetele clujenilor.

Mănăşturenii sau clujenii 

care locuiesc în Grigorescu se 

declară mulţumiţi de calitatea 

apei de la robinet, în timp ce 

locuitorii cartierelor Mărăşti 

sau Bună Ziua spun că sunt 

nevoiţi să cumpere apă îmbu-

teliată chiar şi ca să gătească.

Specialiştii în domeniu spun 

că diferenţa apare datorită fap-

tului că sursa de la care cluje-

nii primesc apa nu este ace-

eaşi în tot oraşul. Aşa că, cei 

care locuiesc în cartierele vechi 

ale oraşului sunt mai norocoşi, 

iar apa este mai bună.

„Diferenţa în calitatea apei 

e dată de sursa la care sunt 

conectate cartierele. Cartiere-

le vechi sunt racordate la iz-

voarele subterane, unde e şi 

Muzeul Apei, aproape de in-

trarea în Floreşti. Desigur, es-

te vorba despre zona centra-

lă, Grigorescu şi câteva zone 

din Gheorgheni şi Zorilor. Re-

stul cartierelor sunt racorda-

te la Tarniţa, a cărei apă e tra-

tată în staţia de tratare de la 

Gilău”, a explicat Andrada 

Pascu, doctorand specializat 

pe calitatea apei în cadrul fa-

cultăţii de Ingineria Mediului.

Reprezentanţii Companiei 

de Apă Someş Compania de 

Apă Someş susţin că „absolut 

tuturor consumatorilor de la 

intrarea în Cluj-Napoca până 

dincolo de Dej, le este distri-

buită aceiaşi apă, chiar dacă 

gustul este subiectiv şi pot exis-

ta diferenţe de percepţie pri-

vind apa potabilă distribuită”.

Mii de clujeni beau apă contaminată!
În mai multe localităţi mici din judeţul Cluj, apa nu este potabilă

Reprezentanţii Companiei de Apă Someş SA spun că localităţile unde apa este contaminată nu se afl ă în zona lor de deservire şi au sursă proprie de alimentare cu apă.

Negreni

Ciucea

Izvoru Crișului

Mănăstireni

Râșca

Beliș

Valea Ierii

Băișoara

Iara

Petreștii de Jos

Moldovenești

Luna

Aiton

Ploșcoș

Borșa

Vultureni

Recea-Cristur

Localitățile cu sub 
5.000 de locuitori 
care au apă 
contaminată
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Născut la Cluj-Napoca 

şi apreciat pe plan mon-

dial, profesorul Mihai G. 

Netea susţine că testarea 

anumitor vaccinuri împo-

triva noului coronavirus 

se afl ă în fază fi nală, 

dar trebuie să aşteptăm 

cel puţin un an.

Mihai G. Netea, născut la 

Cluj-Napoca, absolvent al U-

niversităţii de Medicină şi Far-

macie (UMF) „Iuliu Haţiega-

nu”, afi rmă că peste 100 de 

vaccinuri împotriva noului tip 

de coronavirus sunt în dezvol-

tare. Dintre acestea, până acum, 

doar opt au ajuns la stadiul de 

teste clinice, însă există moti-

ve de speranţă pe viitor.

„Cred cu tărie că în viitorul 

foarte apropiat vom avea şi vac-

cinul. L-am urmărit aseară (luni 

– n.r.) pe unul din alumni uni-

versităţii noastre, pe profesorul 

Mihai Netea, cercetător la Uni-

versitatea Radboud din Nijme-

gen, profesor de Biologie Expe-

rimentală. Spunea că este în fa-

ză fi nală testarea mai multor 

vaccinuri în SUA şi la Oxford şi 

înclin să îl cred, pentru că este 

un savant renumit”, a declarat 

prof. dr. Anca Dana Buzoianu, 

potrivit timponline.ro.

Trebuie să aşteptăm 
cel puţin un an

Cu toate acestea, până vom 

avea un vaccin, va mai trece 

măcar un an, un an şi jumă-

tate, a recunoscut Mihai Ne-

tea, într-un interviu pentru 

rfi .ro. Din acest motiv, distan-

ţarea fi zică şi izolarea rămân 

cele mai efi ciente metode de 

luptă cu pandemia, este de 

părere unul dintre cei mai im-

portanţi cercetători din lume 

în domeniul imunologiei.

Medicul infecţionist, pro-

fesor de medicină internă ex-

perimentală la universitatea 

din Regatul Ţărilor de Jos, cre-

de că marea problemă va fi  

producerea acestui vaccin pen-

tru sute de milioane, iar apoi 

pentru miliarde de oameni. 

Până acum, vaccinurile care 

se testează în acest moment 

la oameni au fost declarate si-

gure la testele pe animale – 

asta ne dă speranţă că ele vor 

fi  sigure şi la oameni, este op-

timist Mihai Netea.

Tratamentul cu plasmă 
are benefi cii clare

„Sper ca, pe lângă vaccin, să 

apară şi un medicament care să 

poată să acţioneze la nivelul ţin-

telor terapeutice ale infecţiei cu 

SARS-CoV-2 şi, chiar dacă nu 

va dispărea cu desăvârşire boa-

la şi nu o vom eradica, sperăm 

măcar să avem o armă împotri-

va ei. Până la urmă, medica-

mentele sunt arma cea mai efi -

cace în lupta împotriva bolilor”, 

a spus şi Anca Dana Buzoianu.

Rectorul UMF Cluj-Napoca 

a menţionat că s-a mai încercat 

un tratament vechi, care s-a do-

vedit foarte efi cient, şi anume 

tratamentul cu plasmă, care con-

ţine concentraţiile crescute de 

anticorpi de la pacienţii vinde-

caţi. „Acest tratament a arătat 

benefi cii clare, însă nu e foarte 

uşor de obţinut această plasmă 

în cantităţi sufi ciente pentru ad-

ministrare”, a conchis ea.

Mihai G. Netea, savant clujean la Nijmegen: 
„Până vom avea vaccin COVID-19, va trece măcar un an”

Prof. dr. Anca Dana 

Buzoianu, rectorul 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

din Cluj-Napoca, a vorbit 

despre abordările terapeuti-

ce în infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2.

Specializată în Farmacologie, 

Toxicologie şi Farmacologie Cli-

nică, Anca Dana Buzoianu a ex-

plicat că, la fel ca şi în cazul gri-

pei sezoniere, mutaţiile pe care 

virusul SARS-CoV-2 le suferă fa-

ce ca victimele să fi e numeroa-

se. Potrivit rectorului UMF 

Cluj-Napoca, infecţia cu 

SARS-CoV-2 debutează, de ce-

le mai multe ori, cu febră, cefa-

lee, dureri de gât, iar după câ-

teva zile apare şi tusea.

„În cazul gripei sezoniere, 

deşi există vaccin – însă nu toa-

tă lumea se vaccinează – faptul 

că avem un medicament efi ci-

ent, cum este Tamifl u, a făcut 

ca gripa să nu mai fi e astăzi o 

infecţie atât de temută cum a 

fost acum o sută de ani sau 

acum 50 de ani, atunci când 

victimele au fost de ordinul ze-

cilor de milioane. Sperăm cu to-

ţii ca în viitorul apropiat sau în-

depărtat şi virusului SARS-CoV-2 

să-i găsim măcar un tratament 

care să atenueze simptomato-

logia bolii şi să scadă rata de 

deces, dacă nu şi un vaccin efi -

cient”, a spus Anca Dana Bu-

zoianu, potrivit timponline.ro.

Hidroxicloroquina, 
medicament experimental

În prezent, există mai multe 

medicamente care sunt folosite 

şi care şi-au dovedit efi cienţa mai 

mult sau mai puţin împotriva 

noului coronavirus. De aseme-

nea, rectorul UMF Cluj-Napoca 

spune că există şi un număr de 

medicamente experimentale. Cel 

mai cunoscut – „în legătură cu 

care s-a făcut o mare tevatură” 

– este Hidroxicloroquina, care 

se numeşte Plaquenil ca prepa-

rat comercial.

„Este un medicament anti-

malaric şi antireumatic despre 

care s-a crezut că este efi cient 

în infecţia cu SARS-CoV-2, dar 

studiile sunt neconcludente. 

Administrarea e foarte simplă, 

sunt mai multe scheme de tra-

tament. Are avantajul că este 

un medicament foarte ieftin, 

cunoscut de câţiva zeci de ani, 

dar care, după ce a fost admi-

nistrat la pacienţii SARS-CoV-2, 

au fost descrise reacţii adver-

se”, a explicat Buzoianu.

„Trebuie să avem grijă la do-

ze, pentru că diferenţa între un 

remediu şi o otravă o face doar 

doza. Aceste reacţii adverse ca-

re apar la doze mari de Hidro-

xicloroquină sunt în general fe-

nomene digestive, dureri de cap, 

crampe abdominale, tulburări 

de ritm care apar mai ales la pa-

cienţii care au mai multe medi-

camente care au această propri-

etate, cum este, de exemplu şi 

Azitromicina, care este folosi-

tă în tratamentul infecţiei cu 

SARS-CoV-2”, a mai spus me-

dicul primar în specialităţile Pe-

diatrie şi Farmacologie Clinică.

Combinaţia Lopinavir/
Ritonavir, folosită 
des în ţară

O altă combinaţie între do-

uă antivirale care se foloseşte 

mai ales în România este Lo-
pinavir/Ritonavir, care se ad-

ministrează foarte simplu. „A-

ceastă combinaţie de medica-

mente produce fenomene di-

gestive şi, din păcate, este su-

biectul unor interacţiuni medi-

camentoase potenţiale. Din 

acest motiv, ca şi Hidroxiclo-

roquina, necesită prudenţă în 

asocierea cu alte tratamente şi 

la pacienţii cu patologie cardi-

ovasculară. Spre deosebire de 

Hidroxicloroquină, combinaţia 

poate fi  folosită şi la femeile în-

sărcinate”, a spus Buzoianu.

Alt medicament la care s-a 

referit ca fi ind unul testat şi uti-

lizat în infecţia cu SARS-CoV-2 

este Umifenovir, din aceeaşi 

clasă medicamentoasă de anti-

virale. Se administrează doar 

1-2 săptămâni, dar produce şi 

el tulburări gastrointestinale. În 

plus, are şi toxicitate hepatică, 

aşa că trebuie administrat cu 

prudenţă sau evitat la cei cu in-

sufi cienţă hepatică. Nu se ad-

ministrează la copii pentru că 

nu există studii privind efi caci-

tatea şi siguranţa lui.

„Vedeta” antiviralelor 
este Remdesivirul

Prof. dr. Anca Dana Buzoia-

nu a spus că „vedeta” antivira-

lelor din categoria celor utiliza-

te în infecţia cu SARS-CoV-2 es-

te Remdesivirul. Până în acest 

moment, este medicamentul ca-

re are studiile clare, demonstra-

te statistic că ameliorează sta-

rea pacienţilor cu forme grave 

de infecţie cu SARS-CoV-2. De 

asemenea, scurtează perioada 

de revenire a pacientului.

„Remdesivirul a scurtat sem-

nifi cativ la pacienţi perioada de 

recuperare. Este medicamentul 

care – aşa îmi spuneau şi cole-

gii mei infecţionişti – ameliorea-

ză dramatic starea pacientului. 

Este de dorit ca, în câteva luni, 

compania care îl produce şi îl 

oferă în scop compasional şi la 

cerere numai anumitor cazuri,să 

poată produce cantităţi sufi ci-

ente pentru că, până acum, nu 

avem un medicament care să 

fi e mai efi cient şi mai util în in-

fecţia respectivă. Nu se reco-

mandă la gravide, pentru că nu 

sunt studii sufi ciente. Practic, 

Remdesivir este un medicament 

care a fost testat şi în Ebola şi 

nu au putut fi  făcute studii cli-

nice sufi ciente”, a spus Buzoia-

nu, adăugând că şi acest medi-

cament generează tulburări de 

rim şi este necesară prudenţă 

în administrarea lui.

„Favipiravir este un medi-

cament din aceeaşi clasă de 

antivirale care are avantajul 

administrării orale în doze di-

ferite. Nu este încă sufi cient 

studiat, a fost administrat mai 

ales în Japonia şi la pacienţii 

de pe nava Diamond Princess, 

unde a arătat benefi cii. Are şi 

reacţii adverse, este toxic he-

patic. Este subiectul unor in-

teracţiuni medicamentoase şi 

necesită prudenţă la asociere 

sau la pacienţii cardiovascu-

lari”, a precizat ea.

„Mai există un medicament 

dintr-o altă clasă care a născut 

speranţe serioase cu privire la 

tratamentul cu infecţia 

SARS-CoV-2 pentru că a arătat 

rezultate favorabile în mai mul-

te studii clinice. Este Tocilizu-
mab. Se administrează numai 

intravenos, în una-două doze. 

E un medicament care creşte 

frecvenţa infecţiilor tractului res-

pirator superior, inclusiv TBA, 

creşte tensiunea arterială, pre-

cum şi enzimele de toxicitate 

hepatică. Trebuie manifestată 

prudenţă din cauza interacţiu-

nii medicamentoase şi este un 

medicament scump”, a explicat 

prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

Remdesivir, „leacul vedetă” 
în tratamentul împotriva COVID-19
Prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca, 
vorbește pe larg despre tratamentul pacienţilor infectaţi cu coronavirus

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu susţine că Remdesivirul este „vedeta” în tratarea pacienţilor infectaţi cu COVID-19.
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Aproximativ 100 de clujeni 

au fost izolaţi 

la domiciliu după ce patru 

copii cu vârste cuprinse 

între 9 şi 13 ani 

au fost depistaţi pozitiv 

la COVID-19 

în localitatea Viişoara.

Patru copii din localitatea Vi-

işoara, care locuiesc pe o stradă 

pe care se afl ă aproximativ 100 

de persoane, au fost depistaţi 

pozitiv la coronavirus. Proble-

ma este că foarte mulţi copii ca-

re trăiesc în zonă, printre care 

şi cei patru, suferă şi de rujeo-

lă, o altă epidemie care dă de 

furcă locuitorilor judeţului Cluj.

„Am luat decizia monitoriză-

rii izolării la domiciliu a întregii 

comunităţi din care fac parte co-

piii, aproximativ 100 de persoa-

ne. Avem fi ltre amplasate la in-

trarea în comunitatea respectivă, 

amplasată pe o străduţă din Vii-

şoara. Contacţii direcţi au fost 

testaţi şi sunt negativi. În măsu-

ra în care vor exista alte persoa-

ne simptomatice din comunita-

te, vor fi  testate. Li se vor asigu-

ra cele necesare prin grija prima-

rului. Cei patru copii sunt inter-

naţi la Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase”, a precizat Mircea Abru-

dean, prefectul judeţului Cluj.

Potrivit prefectului, forţele de 

ordine asigură că regulile sunt 

respectate, la fel cum s-a întâm-

plat şi în cazul focarelor de la 

Dej şi Apahida. Oamenii vor pri-

mi ajutor şi din partea Primări-

ei din Viişoara, a dat asigurări 

Mircea Abrudean, precizând că 

în acest caz s-a declanşat o an-

chetă epidemiologică, pentru a 

fi  depistată sursa îmbolnăvirilor.

Patru copii cu COVID-19 
au băgat oamenii în case

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 

plănuieşte extinderea 

Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie 

„Leon Daniello” din 

Cluj-Napoca, dar costurile 

investiţiei au crescut.

La şedinţa ordinară de as-

tăzi, consilierii judeţeni îşi vor 

spune cuvântul asupra proiec-

tului de Hotărâre pentru modi-

fi carea Hotărârii nr. 74 din 

17.04.2019, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiţii „Ex-

tindere, etajare clădire existen-

tă şi amenajare birouri la etaj” 

la Spitalul Clinic de Pneumofti-

ziologie „Leon Daniello” din 

Cluj-Napoca.

Potrivit forului administra-

tiv judeţean, în timpul execu-

ţiei lucrărilor de reabilitare a 

apărut necesitatea revizuirii 

documentaţiei aprobate acum 

un an, deoarece la nivelul par-

terului s-a constatat starea in-

stabilă a pereţilor interiori de 

compartimentare, a celor din-

tre anexele B-C/1-3, respectiv, 

axele A-B/ 1-2, fapt confi rmat 

printr-o expertiză tehnică com-

plementară care recomandă 

demolarea lor integrală şi re-

facerea corespunzătoare.

70.000 de euro în plus 
pentru realizarea 
„unui obiectiv 
de standard superior”

Prin revizuirea documenta-

ţiei, s-au modifi cat indicatorii 

economici aprobaţi anterior. Ast-

fel, valoarea totală a investiţiei 

a crescut de la 1.222.238,61 lei, 

cât era în 2019, la 1.553.798,05 

lei (cu TVA), valoarea revizuită 

în 2020. Practic, de la un an la 

altul, costurile reabilitării Spita-

lului de Pneumoftiziologie au 

crescut cu peste 333.000 lei, adi-

că circa 70.000 de euro.

Conform proiectului, supra-

faţa construită va creşte de la 

159 mp la 191 mp. De aseme-

nea, suprafaţa desfăşurată va 

creşte cu 223 mp, de la 159 la 

382 mp. Investiţia este propusă 

pentru „creşterea calităţii servi-

ciilor medicale”, iar suma ne-

cesară pentru îndeplinirea obiec-

tivului va fi  cuprinsă în buge-

tul Judeţului Cluj.

„Soluţiile propuse urmăresc 

realizarea unui obiectiv de stan-

dard superior. Modifi cările ce 

se impun nu presupun lucrări 

care prin natura cărora să se 

afecteze negativ structura de re-

zistenţă a clădirii cu condiţia 

respectării indicatiilor şi reco-

mandărilor din expertiza tehni-

că”, se arată în referatul de apro-

bare al proiectului de Hotărâre.

Spitalul de 
Pneumoftiziologie are 30 
de paturi, din care 5 
pentru Terapie Intensivă

Spitalul Clinic de Pneumof-

tiziologie „Leon Daniello” din 

Cluj-Napoca asigură activitatea 

spitalicească de chirurgie prin 

secţia cu 30 de paturi, din care 

5 paturi compartiment ATI, sin-

gura secţie de profi l din Centrul 

Universitar Cluj. Secţia asigură 

asistenţă medicală curativă pen-

tru pacienţii cu tumori maligne 

şi benigne, pneumotorax, trau-

matisme toracice, etc., asigu-

rând prin linia de gardă perma-

nentă în acest domeniu şi cola-

borând cu Unitatea de Primiri 

Urgenţe (UPU) a Spitalului Cli-

nic Judeţean Cluj.

Terapia Intensivă cuprinde 

diagnosticul, prevenirea şi tra-

tamentul tuturor insufi cienţe-

lor acute ale funcţiilor vitale, 

iar măsurile specifi ce de tra-

tament se adresează pacien-

ţilor cărora le este ameninţa-

tă imediat viaţa. ATI reprezin-

tă nivelul cel mai ridicat de 

îngrijire dintr-o unitate sani-

tară cu paturi.

„Creşterea accesului la ser-

vicii de sănătate, îmbunătăţirea 

continuă a calităţii serviciilor 

furnizate, modernizarea infras-

tructurii şi a circuitelor din spi-

tale, mai ales la nivelul blocu-

rilor operatorii şi a secţiilor de 

Terapie Intensivă şi postopera-

tor constituie o responsabilita-

te a sistemului de sănătate pu-

blică şi a autorităţilor adminis-

traţiei publice sub autoritatea 

cărora funcţionează spitalele pu-

blice”, susţin reprezentanţii Con-

siliului Judeţean Cluj în moti-

varea proiectului.

Lucrări mai costisitoare 
la Spitalul de Pneumo
Consiliul Judeţean Cluj extinde spitalul de boli de plămâni. 
Modernizarea este mai scumpă din cauza unor pereţi instabili!

CJ Cluj plusează banii pentru extinderea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 

doreşte să doteze cu echi-

pamente medicale noi 

Unitatea de Primire 

Urgenţe (UPU) din cadrul 

Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru Copii din 

Cluj-Napoca, în contextul 

pandemiei COVID-19.

La şedinţa ordinară de as-

tăzi, pe masa consilierilor jude-

ţeni se afl ă un proiect de hotă-

râre ce propune dotarea unită-

ţii medicale afl ată în subordi-

nea forului administrativ jude-

ţean cu aparatură medicală de 

înaltă performanţă necesară în 

vederea tratamentului, monito-

rizării şi îngrijirii pacienţilor cri-

tici pediatrici în cazul epidemi-

ei cu COVID-19.

Deşi dotarea din punct de ve-

dere material cu aparatură şi 

echipamente medicale a UPU la 

ora actuală „nu este deloc de ne-

glijat”, există totuşi necesităţi ne-

satisfăcute încă, mai ales în no-

ul context epidemiologic actual, 

generat de pandemia de CO-

VID-19, transmit reprezentanţii 

Consiliului Judeţean (CJ) Cluj.

„În momentul actual, dotă-

rile existente în cadrul UPU nu 

sunt sufi ciente, nu satisfac ne-

voile în derularea activităţii de 

zi cu zi, numărul de pacienţi 

crescând în continuu, fapt pen-

tru care se impune achiziţiona-

rea de noi echipamente”, se ara-

tă în motivarea adoptării pro-

iectului de Hotărâre.

2,55 milioane de euro 
pentru aparatura nouă

Valoarea investiţiei este în 

cuantum de 12.394.921,00 lei 

(TVA inclus), adică peste 2,55 mi-

lioane de euro, bani elibili având 

în vedere proiectele fi nanţate în 

cadrul apelului POIM/819/9/1/

„Consolidarea capacităţii de ges-

tionare a crizei sanitare COVID-19”. 

Sumele ce reprezintă cheltuieli 

neeligibile, neprevăzute şi/sau co-

nexe ce pot apărea pe durata im-

plementării proiectului vor fi  asi-

gurate din bugetul propriu al Ju-

deţului Cluj.

Printre zecile de aparate şi 

echipamente medicale propuse 

se numără un sistem de video-

laringoscopie, un EEG portabil, 

mai multe tipuri de aparate de 

ventilaţie, un tomograf cu im-

pedanţă electrică, un aparat de 

ecografi e, un aparat de sterili-

zare a aerului, un dispozitiv de 

epurare sanguină, injectomate, 

infuziomate, perne şi saltele an-

tiescare etc.

Reamintim, că forul admi-

nistrativ judeţean se pregăteşte 

să ofere sprijin fi nanciar şi pen-

tru Spitalul Clinic de Recupera-

re, Spitalul Clinic de Urgenţă 

pentru Copii din Cluj-Napoca, 

Spitalul Clinic de Pneumoftizi-

ologie „Leon Daniello”, respec-

tiv Institutul Clinic de Urologie 

şi Transplant Renal. Conform 

referatului de aprobare, valoa-

rea totală a proiectului este de 

15.535.614,99 lei (TVA inclus), 

adică peste 3,2 milioane de eu-

ro, bani pentru lupta anti CO-

VID-19.

Micuții bolnavi de COVID-19, 
tratați cu aparatură nouă
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Văzând că regulile impuse 

pe fondul pandemiei de 

coronavirus nu sunt res-

pectate, un meşter panto-

far din Chiueşti judeţul 

Cluj a inventat pantofi i 

de distanţare socială.

Afacerea lui Grigore Lup a 

fost serios afectată din cauza 

crizei şi a realizat cât este de 

importantă este respectarea 

regulilor de distanţare acum, 

când şi în România a început 

relaxarea restricţiilor, relatea-

ză dejeanul.ro.

„Am văzut la televizor că 

sunt multe persoane care nu 

respectă, deşi sunt reguli pes-

te tot. Chiar dacă mergi la o 

farmacie sau la bancă, se ba-

gă, domnule, aproape de ţi-

ne, parcă îţi sufl ă în ureche. 

Am zis: hai să fac, domnule, 

nişte pantofi , astfel încât cei 

care nu respectă să fi e pedep-

siţi, să le dăm o pereche de 

pantofi  de ăştia… să stea la 

distanţă”, a declarat pentru 

sursa citată Grigore Lup.

Grigore Lup a sos deja la 

vânzare pantofi i care ajung 

până la mărimea 70. Preţul u-

nei perechi este de 500 de lei.

„E destul de mult de lu-

cru. Trebuie modifi cate cala-

poadele, din două facem unul. 

Trebuie un alt tipar pentru că 

e unicat, îţi trebuie material 

mai mult, într-o astfel de pe-

reche intră aproape un me-

tru pătrat de piele…nu e chiar 

aşa uşor de făcut”, a mai spus 

Grigore Lup.

Până acum, astfel de pan-

tofi au fost comandaţi doar 

de actori, dar meşterul se 

aşteaptă să apară şi curajoşi 

care să îi folosească în via-

ţă de zi cu zi.

Un meşter din Cluj a inventat 
pantofii de distanţare socială
O pereche de pantofi costă 500 de lei și ajung până la mărimea 70

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

O familie compusă din doi 

părinţi tineri şi trei copii, 

care au înfruntat numeroase 

greutăţi de-a lungul anilor, 

au primit o nouă şansă. 

Au primit o casă numai a lor!

O familie din Dej s-a afl at 

într-o situație îngrozitoare. Doi 

tineri frumoși, îndrăgostiți, Ionuț 

și Ionela, cu trei copii Andrei, 

Darius și Viorel, dintre care doi 

bolnavi se descurcau greu. Bă-

iatul cel mare, deși are doar opt 

ani, a văzut deja ce înseamnă 

boala, ce înseamnă să treci prin-

tr-o operație și să stai internat 

în spital. A fost nevoie de o 

operație crea, fi ind diagnosticat 

cu hidrocefalie. Fratele mijlociu 

suferă de astm, iar cel mic are 

doar opt luni. Cu toate acestea 

sunt copii, sunt veseli și le pla-

ce să se joace, iar părinții lor 

vor să aibă o copilărie fericită.

Fără un acoperiş 
deasupra capului

Părinţii nu au un venit sta-

bil, iar de curând au afl at că tre-

buie să îşi părăsească locuinţa 

în care stăteau cu chirie. Poves-

tea lor au afl at-o voluntarii de 

la „Vă ajutăm din Dej”, care  

i-au ajutat şi pe ei. În acel mo-

ment, tinerii şi copiii lor riscau 

să rămână fără un acoperiş dea-

supra capului.

„Noi i-am ajutat cum am şti-

ut mai bine. Din păcate, necazul 

lor nu se opreşte doar la faptul 

că sunt bolnăviori şi părinţii nu 

au un venit stabil. Locuiesc într-o 

căsuţă, pe vârf de deal, cu chi-

rie. Şi şi-ar mai permite să plă-

tească în continuare bănuţii, ca 

să îşi ştie copilaşii la adăport, 

doar că proprietarul căsuţei are 

alte planuri şi i-a anunţat că în 

maxim două săptămâni trebuie 

să elibereze proprietatea”, po-

vestea Katea Petrov, unul dintre 

voluntarii „Vă ajutăm din Dej” 

în urmă cu două săptămâni.

Voluntarii au cerut ajutorul 

oamenilor, iar ajutorul nu a în-

târziat. A venit în cel mai scurt 

timp, în toate formele sale.

Căsuţă pentru o familie

Aşadar, în cel mai scurt timp, 

ajutorul a apărut, iar voluntarii 

au reuşit să găsească o casă pen-

tru familie. Casa însă a avut ne-

voie de renovări, iar tatăl a fost 

cel care a muncit cel mai mult, 

pentru a fi  gata locuinţa înainte 

să expire cele două săptămâni 

până trebuiau să elibereze casa.

„Cu inima plină de bucurie 

vă spuneam că am găsit o că-

suţă pentru cei trei frăţiori şi 

părinţii lor. Ionuţ, tăticul celor 

trei frăţiori, este foarte harnic 

şi cu ajutorul vostru, al tutu-

ror, speră că până la sfârşitul 

săptămânii să îi poată aduce 

pe cei mici alături de el”, anun-

ţau voluntarii „Vă ajutăm din 

Dej” în urmă cu o săptămână.

Când oamenii cu sufl et bun 
se adună, 
se întâmplă miracole

Zeci de persoane, pe lângă 

voluntari, au sărit în ajutorul fa-

miliei cu trei copii. Unii au do-

nat bani, alţii materiale de con-

strucţie, iar alţii mobilier şi, în-

cet, casa care avea nevoie de re-

novări a devenit „acasă” în doar 

două săptămâni.

„Două săptămâni, atât au tre-

cut de când am cerut prima da-

tă ajutorul pentru ei. Două săp-

tămâni în care am descoperit oa-

meni minunaţi, oameni care nu 

s-au gândit de două ori înainte 

să spună DA cu tot dragul. Oa-

meni care nu au cerut prea mul-

te explicaţii, pentru că au înţe-

les imediat că suntem contra cro-

nometru şi nu putem să ne în-

vâtim în cerc, oameni care fă-

când bine altora se simt mai îm-

pliniţi”, a spus Katea Petrov.

Astfel, datorită unor volun-

tari cu sufl et mare şi datorită 

unor oameni care au vrut bine 

şi au sărit în ajutorul lor, poves-

tea are un fi nal fericit. Casa a 

fost renovată, iar familia s-a mu-

tat în locul pe care acum îl nu-

mesc „acasă”. „Nu ne ajung cu-

vintele să vă spunem bucuria 

lor. Nu ne ajung cuvintele să vă 

spunem bucuria noastră. Pentru 

ei, pentru sclipirea din ochii ce-

lor mici şi pentru zâmbetul lor 

am uitat pentru două săptămâni 

de noi. A fost greu, dar nu ne 

plângem, pentru că merită!”, au 

transmis voluntarii.

Miracol în judeţul Cluj!
O familie cu trei copii a primit o casă de la oameni cu suflet mare

O familie compusă din doi părinţi tineri şi trei copii, au primit o casă numai a lor

Grigore Lup a venit cu o soluţie inedită pentru a respecta distanţarea 
socială în timpul pandemiei de coronavirus
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Situaţia creată de pande-

mia de coronavirus îşi 

spune cuvântul în organi-

zarea vestitelor evenimen-

te din judeţul Cluj.

Ediţia de vară a Târgului 

de la Negreni, denumit de că-

tre localnici Târgul Coaselor, 

care urma să aibă loc în data 

de 8 iunie, a fost anulată.

„Din păcate, anul acesta 

ediţia din iunie a Târgului 

de la Negreni nu va avea loc. 

Distribuiţi să afl e toată lu-

mea”, se arată într-un me-

saj postat pe pagina de Fa-

cebook a evenimentului.

„Având în vedere situaţi-

ile create de pandemia de 

coronavirus şi regulile impu-

se prin Ordonanţele milita-

re, conform stării de alertă, 

Târgul de Vară sau Târgul 

Coaselor, ediţia iunie 2020, 

se suspendă”, a precizat şi 

primarul comunei Negreni, 

Dorin-Constantin Manea.

Autorităţile au interzis la 

începutul lunii martie, în con-

textul prevenirii unei răspân-

diri a coronavirusului în Ro-

mânia, activităţile publice la 

care participă mai mult de 

1.000 de persoane, fi e într-o 

incintă, fi e în aer liber, publi-

ce sau private, a anunţat şeful 

Departamentului pentru Situ-

aţii de Urgenţă (DSU), Raed 

Arafat. Ulterior, şi evenimen-

tele cu mai puţin de 1.000 de 

persoane, organizate atât în 

aer liber cât şi în spaţii publi-

ce închise au fost interzise.

Cu toate că organizatorii 

marilor evenimente, la care 

participă anual mii de persoa-

ne au sperat că vor putea să 

le desfăşoare, şansele ca asta 

să se întâmple scad de la o zi 

la alta. Din acest motiv şi or-

ganizatorii Târgului Coaselor 

au luat această decizie.

Au început însă să se rela-

xeze măsurile, dar, cu toate 

acestea, administraţia locală 

din Negreni nu a comunicat 

încă ce se va întâmpla cu edi-

ţia de toamnă a Târgului, ca-

re are o amploare mai mare, 

cu până la 15.000 de partici-

panţi. Speranţa moare ultima!

Târgul cu o tradiţie de câ-

teva secole se organizează in 

primăvara fi ecărui an, în al 

doilea sfărşit de săptămănă al 

lunii iunie, pe malul Crişului 

Repede, în localitatea Negreni. 

Satul este aşezat pe drumul 

european E60, la 10 km de 

Piatra Craiului, spre Cluj. Târ-

gul poartă denumirea “Târgul 

coaselor” deoarece marchea-

ză începutul cositului.

Târgul are două părţi, una 

în care se vând obiecte noi de 

uz general, haine, încălţămin-

te. O importanţă mai mare are 

cealaltă parte unde se pot găsi 

diferite antichităţi, de exemplu: 

port popular, cusături, farfurii 

pictate, cărţi, mobilier, unelte, 

picturi etc. Cei interesaţi pot 

petrece mai multe zile plim-

băndu-se printre aceste obiec-

te. Târgul se bucură de o po-

pularitate foarte mare având 

oaspeţi din Ungaria, Europa de 

Vest, chiar şi din America.

Epidemia de COVID-19 a anulat 
Târgul Coaselor de la Negreni

Profesorul unversitar 

Aurel Ioan Giurgiu 

a încetat din viaţă 

în decursul zilei de luni.

Foştii elevi şi colegi 
deplâng trecerea sa

„Ne-a părăsit cu discreţie, 

purtându-şi cu demnitate cru-

cea unor suferinţe ce nu i-au 

mai permis în ultimii aproa-

pe doi ani să fi e la fel de ac-

tiv cum ne obişnuise de o 

viaţă, profesorul Aurel Ioan 

Giurgiu. Mi-a fost dascăl şi 

nu unul oarecare, pentru că 

el va face parte mereu dintre 

primii trei mari profesori de 

la care am avut fericita oca-

zie de a învăţa foarte mult în 

timpul studenţiei la Faculta-

tea de Ştiinţe Economice (ac-

tualmente FSEGA) a UBB Cluj. 

Specialitatea şi preocupările 

Profesorului GIURGIU au vi-

zat fi nanţele întreprinderii 

(managementul fi nanciar) 

sau corporate fi nance cum 

îndeobşte se numesc acum. 

A fost un mare dascăl , ale 

cărui idei şi cunoştinţe ge-

nerate de o sete mereu ne-

potolită de cunoaştere, pur 

şi simplu ne erau transmise 

ca un torent. Părea că nici-

odată nu reuşea să ne spu-

nă tot sau cât ar fi  dorit, deşi 

ritmul cursului era extrem 

de ridicat ( ca şi cel al vor-

birii de altfel !). Inteligenţa 

deosebită, cultura temeini-

că, setea de cunoaştere, se-

riozitatea şi rigoarea cu ca-

re-şi făcea treaba , şarmul 

cu care trasmitea şi dialoga, 

toate acestea l-au făcut unul 

dintre cei mai iubiţi şi res-

pectaţi profesori universitari 

şi autori de lucrări de speci-

alitate ai generaţiei mele şi 

nu numai.”, a scris Emil Cul-

da, expert contabil şi fost stu-

dent al profesorului.

„Cu profundă durere 

anunţăm că, astăzi (n.red. 

luni) a trecut la Domnul, 

mentorul şi modelul nostru 

ca profesor, ca om, Prof. u-

niv. dr. Aurel Ioan Giurgiu. 

Domnia Sa a fost Şef al Ca-

tedrei de Finanţe, formato-

rul a zeci de generaţii de fi-

nanţişti profesionişti, raţio-

nali, responsabili, implicaţi, 

dedicaţi. Ne exprimăm gra-

titudinea, recunoştinţa şi 

preţuirea şi ne rugăm ca veş-

nică să îi fie pomenirea! 

Dumnezeu să îl ierte şi odih-

nească!”, a transmis Colec-

tivul Departamentului de Fi-

nanţe din cadrul FSEGA.

Un mare profesor 
şi un mare om

Ioan Aurel Giugiu a ab-

solvit fosta Academie Comer-

cială (actualmente ASE) Bu-

cureşti, apoi a lucrat la Ad-

ministraţia Financiară a fos-

tei regiuni Cluj (inclusiv ca 

şef al corpului de control al 

fi nanţelor locale), iar din pri-

mul  an univers i tar 

(1962-1963) al noii înfi inţa-

te Facultăţi de Ştiinţe Econo-

mice a UBB Cluj, a devenit 

şi dascăl al acesteia (lector 

universitar). A fost aproape 

douzeci de ani şeful catedrei 

de fi nanţe al acestei facul-

tăţi. A predat timp de doi ani 

(1972-1974) studii de speci-

alitate la Facultatea de Drept 

a Universităţii din Alger.

A contribuit în mod esen-

ţial la înfi inţarea Transylva-

nia Business School în 1992 

(Facultatea de Business din 

1996) al cărei Decan a fost 

până în anul 2000. A învăţat 

mii de studenţi, a condus doc-

torate şi a publicat peste 10 

cărţi şi zeci de articole şi stu-

dii de specialitate.

„A fost un mare econo-

mist. Am avut privilegiul de 

a-l cunoaşte îndeaproape. 

Am avut o legătură perma-

nentă şi bucuria de a con-

versa îndelung pe diferite te-

me. A avut momente extrem 

de grele (tragedia pierderii 

foarte devreme a unicului 

fi u) peste care a trebuit să 

treacă cu multă suferinţă ,pe 

care a suportat-o cu aceeaşi 

discreţie şi demnitate. Un 

OM , un PROFESOR şi o per-

sonalitate cum foarte rar am 

întâlnit. UBB şi Clujul uni-

versitar pierd un mare seni-

or al scolii economice. Re-

gret enorm această dureroa-

să despărţire ! Un gând bun 

întăritor şi condoleanţe fa-

miliei îndoliate! Mulţumim 

dragă Domnule Profesor!”, 

a transmis Emil Culda.

Ceremonia funerară şi 

slujba de înmormântare va 

avea astăzi, de la ora 12:00 

la Capela Cimitirului Cen-

tral, Cluj-Napoca.

Dumnezeu să îl odihneas-
că în pace!

Foto: Ioan Aurel Giurgiu a fost 
șeful catedrei de Finanțe din 

cadrul FSEGA

Profesorul universitar 
Aurel Ioan Giurgiu 
a trecut la cele veşnice
Şeful catedrei de Finanţe din cadrul FSEGA 
din Cluj-Napoca a trecut la cele veşnice.

EMIL CULDA | fost student al profesorului

„A fost un mare economist. Am avut privilegiul 
de a-l cunoaşte îndeaproape. 
Am avut o legătură permanentă şi bucuria 
de a conversa îndelung pe diferite teme. 
A avut momente extrem de grele peste 
care a trebuit să treacă cu multă suferinţă ,
pe care a suportat-o cu aceeaşi discreţie 
şi demnitate. Regret enorm această dureroasă 
despărţire ! Un gând bun întăritor 
şi condoleanţe familiei îndoliate! 
Mulţumim dragă Domnule Profesor!“
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Închisă după 8 ani şi mili-

oane de euro cheltuite 

cu acest obiectiv, groapa 

de gunoi de la Pata Rât 

va trece în domeniul 

public al judeţului Cluj.

În cadrul şedinţei ordina-

re de astăzi, consilierii jude-

ţeni vor decide asupra pro-

iectului de Hotărâre privind 

stabilirea regimului juridic 

al unor bunuri realizate la 

„Depozitul neconform de de-

şeuri Pata Rât închis”, în ca-

drul obiectivului de investi-

ţii „Închidere şi Ecologizare 

Depozite Neconforme de De-

şeuri Urbane din Judeţul Cluj, 

Lot 1 – Pata Rât, Huedin, 

Turda, Gherla”.

Peste 184.000 mp, 
terenul de la Pata Rât

Terenurile pe care este am-

plasată groapa de gunoi de 

la Pata Rât aparţin munici-

piului Cluj-Napoca (182.080 

mp), respectiv comunei Apa-

hida (361 mp şi 1.936 mp). 

Astfel, suprafaţa totală a te-

renului pe care se afl ă am-

plasat depozitul... sau fostul 

depozit de deşeuri de la Pa-

ta Rat este de 184.377 mp.

Conform proiectului de 

Hotărâre, se declară de inte-

res public judeţean bunuri-

le imobile realizate şi recep-

ţionate la depozitul necon-

form de deşeuri Pata Rât în-

chis şi se aprobă înscrierea 

în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al 

judeţului Cluj şi administra-

rea CJ Cluj a bunurilor imo-

bile menţionate, respectiv în-

registrarea acestora în evi-

denţele fi nanciar-contabile.

Trei contracte bănoase 
între 2015-2018

Valoarea totală a costuri-

lor lucrărilor de închidere a 

Depozitului de deşeuri Pa-

ta Rât este compusă din su-

ma aferentă celor trei con-

tracte de proiectare şi exe-

cuţie lucrări, respectiv:

• valoare eligibilă: Acor-

dul contractual nr. 6810/26 

din 02.04.2015 – Proiecta-

re şi execuţie, în valoarea 

totală de 27.267.933,79 lei 

(fără TVA), din care valoa-

rea aferentă depozitului Pa-

ta Rât este de 18.769.818,43 

lei (fără TVA);

• valoare neeligibilă – 

buget local: Acordul con-

tractual nr. 7206/23 din 

16.03.2017 – Proiectare şi 

execuţie – Lucrări suplimen-

tare în valoare de 6.030.000 

lei (fără TVA). Acest con-

tract a fost încheiat „în ve-

derea închiderii volumului 

suplimentar de deşeuri”, 

spun reprezentanţii CJ Cluj.

• valoare neeligibilă – 

buget local: Acordul con-

tractual nr. 29420 din 

06.09.2018 – Proiectare şi 

execuţie – Lucrări suplimen-

tare neeligibile necesare pen-

tru consolidarea depozitu-

lui ,  în valoare de 

18.228.707,48 lei (fără TVA). 

„Acest contract a fost înche-

iat în urma alunecării deşe-

urilor şi necesităţii consoli-

dării acestui depozit”, se 

arată în referatul forului ad-

ministrativ judeţean.

„Valoarea fi ecărui contract 

mai sus-menţionat a fost ul-

terior suplimentată cu valori-

le aferente actualizării preţu-

lui la manoperă, conform dis-

poziţiilor OUG nr. 114/2018. 

Valoarea fi nală aferentă închi-

derii depozitului a fost stabi-

lită ca urmare a luării în cal-

cul şi a valorilor rezultate în 

urma optimizărilor aprobate 

de către inginer, aferente aces-

tor contracte”, mai transmite 

Consiliul Judeţean Cluj.

Recepţie cu întârziere 
la Pata Rât

La mijlocul lunii decem-

brie 2019, groapa de gunoi 

de la Pata Rât a fost închisă 

doar de ochii presei, forul 

administrativ judeţean nefă-

când recepţia fi nală a lucră-

rilor la acea dată.

Potrivit documentelor 

anexate de Consiliul Jude-

ţean Cluj, lucrările de con-

solidare au fost recepţiona-

te în data de 28 ianurie 2020, 

a c e s t e a  c o s t â n d 

23.244.538,64 lei (TVA in-

clus). De asemenea, închi-

derea propriu-zisă a rampei 

de deşeuri a fost oficializa-

tă şi mai târziu, în data de 

22 aprilie 2020, potrivit pro-

cesului verbal de recepţie a 

lucrărilor (31.067.633,24 lei, 

TVA inclus).

Astfel, valoarea totală de 

inventar a bunurilor se ridică 

la peste 54.312.171,88 lei, adi-

că peste 11,2 milioane de eu-

ro. În decembrie 2019, Consi-

liul Judeţean anunţa închide-

rea gropii de gunoi de la Pa-

ta Rât la o valoare dublă a 

contractului faţă de 2015 – 

53.608.036 lei fără TVA (11,5 

milioane de euro fără TVA).

Poftiți, groapa este „a voastră”!
Depozitul vechi de deșeuri de la Pata Rât 
trece în domeniul public al județului Cluj

Declarată ca închisă în decembrie 2019 de ochii presei, groapa de gunoi de la Pata Rât intră în domeniul public al județului Cluj

Deputatul independent 

de Cluj Adrian Dohotaru 

se gândeşte în ce condiţii 

ar putea deveni Clujul 

Capitala Verde Europeană.

„În timpul stării de urgen-

ţă şi a pandemiei, am văzut 

un oraş mai aerisit, mai pu-

ţin poluat, iar restricţionarea 

mobilităţii ne făcea să ne bu-

curăm mai tare de natura de 

lângă noi. Aşa că m-am gân-

dit în ce condiţii Clujul poa-

te să îşi asume o astfel de can-

didatură”, a mărturisit parla-

mentarul clujean.

Dohotaru: „Cluj-Napoca 
nu este un oraş 
care să candideze”

Din perspectivă ecologică, 

Cluj-Napoca nu este un oraş ca-

re să poată candida în mod 

obiectiv pentru titlul de Capita-

lă Verde Europeană, admite 

Adrian Dohotaru, care propu-

ne însă câteva politici publice 

de anvergură în domenii-cheie.

„Uniunea Europeană poa-

te aprecia efortul şi astfel să 

premieze efortul vizionar de 

a înverzi oraşul. Acest lucru 

presupune o trecere la mobi-

litatea nemotorizată şi trans-

portul în comun, astfel încât 

cel mult o treime din mobili-

tate să fi e alocată trafi cului 

auto personal”, este de păre-

re Adrian Dohotaru.

Triplarea cantităţii de spa-

ţii publice, crearea de parcuri 

şi scuaruri, de grădini comu-

nitare şi de arii naturale ur-

bane şi periurbane se numă-

ră printre soluţiile amintite 

de deputatul independent. De 

asemenea, „înverzirea” Clu-

jului înseamnă şi o densifi ca-

re a locuirii pentru a comba-

te aşa-zisul „urban sprawl” 

şi o termoizolare cvasi-gene-

rală a blocurilor.

Trei întrebări la care 
trebuie să răspundă Clujul

„Se adaugă, la antipodul si-

tuaţiei din Pata Rât, o creşte-

re semnifi cativă a colectării 

separate şi a reciclării”, mai 

spune Dohotaru, care va sus-

ţine, astăzi, o prezentare pen-

tru Facultatea de Geografi e, 

făcând referire la cele 12 cri-

terii de acordare a titlului de 

Capitală Verde Europeană.

„În afara propunerilor de 

politici publice şi de investi-

ţii, candidatura trebuie gândi-

tă din perspectiva noii econo-

mii politice generate de schim-

bări climatice, deci ca spaţiu 

de dezbateri pluridisciplinar”, 

afi rmă parlamentarul clujean.

Cele trei întrebări majore sunt:

a. Cum poate economia să 

redevină ecologie, având în 

vedere etimologica comună e-

co/oikos?

b. Ce înseamnă Green 

New Deal pentru următorul 

deceniu adaptat României 

şi Clujului?

c. De ce politicul şi-a pier-

dut din autonomia decizională 

în ultimele decenii de neolibe-

ralism, tehnocraţie şi guvernan-

ţă fi nancializată? Cum poate 

politicul să încorporeze civicul 

şi civicul politicul pentru ca po-

litica să nu se limiteze tradiţio-

nal la ciclurile electorale şi de-

ciziile ofi cialilor aleşi?

Clujul, Capitala Verde 
Europeană?

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, a precizat 

că activitatea Serviciului 

Permise şi Înamtriculări 

Auto va fi  reluată în urmă-

toarea perioadă.

„Susţinerea probei practice 

pentru permisul auto a fost sus-

pendată între 17 martie – 1 iu-

nie, astfel că toate persoanele ca-

re iniţial au fost programate în 

această perioadă au fost repro-

gramate automat în ordinea cro-

nologică a programărilor. Prac-

tic, în 2 iunie se va relua activi-

tatea de susţinere a probelor prac-

tice pentru permise auto, există 

deja un calendar afi şat pe site-ul 

instituţiei. Referitor la susţinerea 

probelor teoretice şi practice din 

nou, aceasta va fi  reluată în pe-

rioada următoare şi la fel va fi  

anunţată pe site-ul instituţiei”, a 

precizat prefectul.

Totodată, mutarea acestui 

serviciu la Vama din zona So-

meşeni a fost amânată în aceas-

tă perioadă, dar urmează să fi e 

realizată în cursul anului, afi r-

mă Abrudean. „Rămâne o pri-

oritate, demersurile sunt făcu-

te, mai aşteptăm o aprobare de 

la Ministerul Finanţelor Publi-

ce, ca proprietar al acestei clă-

diri, şi cu siguranţă va fi  imple-

mentată în cel mai scurt timp. 

Rămâne valabilă această muta-

re din sediul impropriu de pe 

Albac în clădirea Vămii”, a adă-

ugat prefectul.

Proba practică 
pentru permisul auto 
se reia din 2 iunie
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Preşedintele Alianţei 

Liberalilor şi Democraţilor 

(ALDE), Călin 

Popescu-Tăriceanu, 

a fost amendat, miercuri, 

de Consiliul Naţional 

pentru Combaterea 

Discriminării (CNCD) 

cu 2.000 de lei pentru dis-

criminare şi încălcare 

a dreptului la demnitate, 

în urma unor afi rmaţii 

făcute la adresa şefului 

statului, Klaus Iohannis.

Călin Popescu Tăriceanu 

a făcut o serie de afirmaţii, 

în data de 16 aprilie, pe pa-

gina sa de socializare, în ca-

re a utilizat termenul de 

„Führer” la adresa preşedin-

telui Klaus Iohannis.

Afi rmaţiile reprezintă „fap-

tă de discriminare şi încalcă 

dreptul la demnitate, conform 

art. 2 alin. (1) şi art. 15 din 

O.G. 137/2000, republicată”, 

a explicat CNCD. Hotărârea a 

fost adoptată cu şapte voturi 

„pentru” şi unul „împotrivă”.

Potrivit CNCD printre 

afirmaţiile considerate a fi 

discriminatorii sunt: „Pe 

domnul Iohannis l-au lăsat 

nervii. Cred că izolarea nu-i 

prieşte nici domniei sale, 

cum nu ne prieşte nici no-

uă. Doar aşa îmi explic ata-

cul furibund la toţi cei ca-

re nu sunt de acord cu in-

strucţiunile de la Cotroceni. 

Astăzi a revenit la împărţi-

rea politicienilor. Între buni 

şi răi. (...) Cum sunt abso-

lut convins că mă număr 

printre politicienii răi, îi 

dau câteva sfaturi: Să o la-

se mai uşor cu ameninţări-

le că nu e Führer ci, încă, 

Preşedintele României”.

„Iar, dacă tot a adus vor-

ba despre inconştienţă, dom-

nul Iohannis este chiar ulti-

ma persoană din România 

care poate deschide acest su-

biect. Pentru că ne aducem 

aminte de cum ne spunea 

acum vreo lună şi jumătate 

că coronavirusul este doar o 

durere în gât şi puţină febră 

şi îl punea pe Cîţu să fugă 

din fata Parlamentului”, a 

mai scris Tăriceanu, în pos-

tarea sa controversată.

Tăriceanu, sancţionat pentru 
că l-a făcut „Führer” pe Iohannis

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a declarat 

că în anul 2021, Armata 

României va participa 

cu un efectiv de 1.940 de 

militari şi civili la misiuni 

şi operaţii în afara terito-

riului statului, cu 436 mai 

puţini decât în acest an.

În cadrul unei declaraţii de 

presă susţinute la fi nalul şe-

dinţei Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării (CSAT), pre-

şedintele a menţionat că Mi-

nisterul Afacerilor Interne 

(MAI) va participa cu 841 de 

militari şi poliţişti la misiuni 

în afara ţării, cu 181 mai pu-

ţini decât în 2020.

„Am aprobat forţele ar-

mate ale României care pot 

fi puse la dispoziţie pentru 

participarea la misiuni şi 

operaţii în afara teritoriului 

statului român, în anul 2021. 

Armata României va parti-

cipa cu un efectiv de 1.940 

de militari şi civili la misi-

uni şi operaţii în afara teri-

toriului statului român, cu 

436 mai puţini decât în acest 

an, iar Ministerul Afacerilor 

Interne va participa cu 841 

militari şi poliţişti, cu 181 

mai puţini decât în 2020”, 

a spus Iohannis.

El a adăugat că tot în ca-

drul şedinţei CSAT a fost 

aprobat Programul privind 

transformarea, dezvoltarea 

şi înzestrarea Armatei Ro-

mâniei până în anul 2026 şi 

în perspectivă.

„Fără o armată puternică, 

un stat nu are credibilitate 

internaţională şi strategică. 

Resursele importante desti-

nate înzestrării Armatei Ro-

mâniei fac posibilă realiza-

rea capabilităţilor de apăra-

re naţională în cadrul siste-

mului de apărare colectivă a 

NATO şi, în acelaşi timp, pro-

gramele multianuale coeren-

te pot oferi industriei româ-

neşti şansa de relansare, în 

special prin cooperare insti-

tuţională cu fi rmele de pro-

fi l ale aliaţilor noştri”, a spus 

preşedintele Iohannis.

Noua strategie a Armatei 
are la bază cetăţeanul

Proiectul Strategiei Naţi-

onale de Apărare a Ţării pen-

tru perioada 2020-2024 are 

la bază „conceptul unei Ro-

mânii normale”, al unei ţă-

ri care, „prin instituţii de-

mocratice puternice, îşi pro-

tejează şi îşi apără toţi ce-

tăţenii”, a declarat preşedin-

tele Klaus Iohannis

„Noua strategie oferă răs-

punsuri la întrebările esenţiale 

privind obiectivele noastre na-

ţionale prioritare pentru asigu-

rarea securităţii României şi a 

cetăţenilor săi şi arată ce avem 

de făcut pentru a le atinge. Po-

liticile publice din domeniul se-

curităţii naţionale vor fi  conce-

pute şi implementate având ca 

benefi ciar fi nal cetăţeanul, pen-

tru că fi ecare român trebuie să 

simtă că trăieşte într-un mediu 

sigur şi să aibă încredere că in-

stituţiile îl apără şi îl protejea-

ză”, a arătat preşedintele.

El a subliniat că strategia 

a fost elaborată în contextul 

unei pandemii „care a afec-

tat toate statele lumii şi ca-

re a declanşat o criză econo-

mică profundă”. Potrivit pre-

şedintelui, în aceste condiţii 

speciale, „relaţiile de putere 

dintre actorii globali sunt 

perturbate”, fapt care spo-

reşte „volatilitatea şi impre-

dictibilitatea, şi aşa deja ac-

centuate”, ale mediului de 

securitate internaţional.

„România a trebuit să fa-

că faţă într-un timp scurt aces-

tei pandemii, iar perspectiva 

unei evoluţii ciclice a virusu-

lui obligă statul român să con-

tinue măsurile pentru a creş-

te capacitatea de gestionare a 

unei asemenea crize pe mul-

tiple planuri: medical, al or-

dinii publice, din perspectiva 

sistemului educaţional, a asi-

gurării serviciilor publice şi 

mai ales în ceea ce priveşte 

creşterea rezilienţei economi-

ce”, a spus preşedintele.

Parteneriatele cu SUA 
şi NATO, „piloni” externi

Şeful statului a precizat că 

Strategia Naţională de Apărare 

a Ţării pentru perioada 2020-2024 

operează cu acelaşi concept de 

securitate naţională extinsă, in-

trodus şi defi nit în precedentul 

document. Pe lângă apărarea 

armată, strategia vizează şi al-

te dimensiuni, precum politica 

externă, ordinea publică, edu-

caţia, sănătatea, economia, me-

diul, securitatea energetică sau 

securitatea cibernetică.

„Am gândit această strate-

gie ca pe un instrument care 

fundamentează o viziune şi o 

direcţie în materie de securita-

te naţională privind deopotri-

vă cetăţeanul, societatea în an-

samblul său şi instituţiile sta-

tului”, a explicat Iohannis.

Parteneriatul Strategic cu 

Statele Unite ale Americii, a-

partenenţa la NATO şi Uniunea 

Europeană – a subliniat şeful 

statului – sunt „reafi rmaţi ca 

piloni ai politicii noastre exter-

ne şi de securitate”. Totodată, 

Strategia Naţională de Securi-

tate pentru următorii patru ani 

implică o nouă abordare şi pro-

pune un management al pro-

blematicii de securitate naţio-

nală cu accent pe gestionarea 

integrată a riscurilor, amenin-

ţărilor şi vulnerabilităţilor.

Mai puţini militari români în teatrele de război
Efectivele Armatei Române în 2021 în afara ţării: puţin sub 2.000 de soldaţi

Noua strategie de apărare a României acordă un rol central colaborării public-privat, cetăţean-comunitate şi civil-militar, susţine preşedintele României.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ VÂND ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 băi, 
1 cămară, 2 balcoane, 1 cămară 
pe casa scării, sistem încălzire 
calorifere, centrală proprie, fe-
restre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior 
lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, 
preţ 135.000 euro. Apartamen-
tul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii 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, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru alte informaţii și 
alte detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. 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 de-
talii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, teren 
850 mp. Preţ 42000 euro. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 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. (7.7)

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. (7.7)

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 

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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Verdi, preţ 10 euro/mp. Informaţii 
la telefon 0744-653097. (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, 
central, str. Năsăud nr. 22, cu 
toate dotările, preț 360 euro. 
Pentru detalii sunați la tele-
fon 0744-979793. (3.5)

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

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoa-
ne la 0749-974302.

¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, baloon în-
chis, frigider, cuptor cu micro-
unde. Preţ 250 euro. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsoni-
eră, confort 3 sau o gazdă la 
casă. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

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

¤ Închiriez apartament cu 2 
camere, bloc nou, suprafaţa 
60 mp, utilat, mobilat, cen-
trală termică, balcon închis, 
preţ 350 euro, doar cu con-
tract. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zo-
na Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și de-
talii sunaţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament 
cu 1 cameră pe str. Fabricii, 
lângă Kaufland, utilat și mo-
bilat, C.T., balcon închis. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. 
Cerem și oferim seriozitate. 

Pentru informaţiile suplimen-
tare apelaţi la tel. 
0742-431611.

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi la la telefon 
0742-431611.

Angajăm șef șantier 
lucrări extindere 

și reabilitare apă canal, 
orașul Turda.

Contact: 
Telefon: 0747979875.
adrianb@mtstroy.eu

(2.6)

¤ 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

¤ EXECUTĂM la comandă uși 
și ferestre din lemn stratificat.

Contact: e-mail ferestregold@
ferestregold.com sau tel. 
0743-030.161. (1.25)

¤ 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. (7.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asocia-
ţii de proprietari, cabinete, 
spaţii de birouri, de preferat în 
zona Sigma Center, Calea Tur-
zii, cart. Bună Ziua. Ofer și cer 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi 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. (7.7)

¤ Profesionalism și seriozita-
te în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. De-
talii la telefon 0773-954274.

¤ Transport moloz, debran-
șez casă, apartament, demo-
lez, fac instalaţii, transport 
mobilă în Cluj-Napoca și în a-
fara localităţii, preţuri nego-
ciabile. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0749-974302.

¤ Transport marfă, debara-
săm spaţii de orice fel, prelu-
ăm de la domiciliu orice nu 
mai ai nevoie, TV, frigidere, 
mobilă, moloz, lemne, cură-
ţăm grădini, oferim seriozita-
te. Telefon 0754-632471.

¤ Montăm uși și geamuri, 
autorizat Porta Doors. Infor-
maţii la tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, re-
glaje la utilaje de tâmplărie. 
Informaţii la tel. 
0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-

plimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoa-
re gri, 210.000 km, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii și relaţii 
suplimentare la telefon 
0740-694047.

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând congelator ARCTIC, 
cu 3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813.

¤ Vând reșou electric, nou, 
reșou cu 3 ochiuri pe gaz, 
cuptor electric. Preţuri foarte 
bune. Informaţii la telefon 
0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
model GINA METALICA Ora-
dea, puțin folosit, culare ma-
ro, în stare foarte bună, preț 
220 RON. Aștept telefoane la 
0741-028813. (2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, 
cu 3 sertare, nou, preț conve-
nabil. Pentru informații supli-
mentare sunați la 0364-
808316. (3.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pen-
tru gătit pentru o cameră, la 
ţară. Sunaţi la telefon 
0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoa-
nă, în stare bună, preţ nego-
ciabil. Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 
sau 0754-300728.

¤ Vând 2 birouri pentru calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/
buc. și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi 
și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 
x 40 cm, culoare wenge cu 
stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0744-702473, 
după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare al-
bă, rafturi pentru cărţi, birou 
mare, în stare foarte bună. 
Preţuri negociabile. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi 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 nepolua-
tă. Informații suplimnetare la 
tel. 0748-220979. (2.7)

¤ Vând pătuț cu sertare pen-
tru copii, din lemn. Informații 
la telefon 0264-424005 sau 

0745-300323. (2.7)

¤ Vând haine din piele pen-
tru dame și bărbați, scurte și 
lungi (neagră, nr. 52). 
Informații la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând cizme lungi militare, 
nr. 42, negre, cu carâmb î-
nalt. Sunați la nr. de telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(2.7)

¤ Vând haine din piele lungi 
nr. 52, pentru bărbați și da-
me și mărimea 54, nouă, 
pentru bârbați. Pentru 
informații suplimentare 
sunați la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 
brațe, 3 brațe și un braț, cu 
becuri, stare bună, se vând 
în bloc, preț negociabil. 
Informații suplimentare la te-
lefon 0740-401019. (2.7)

¤ Vând flex puțin folosit și 
mașină de găurit electrică, 
preț 180 RON. tPentru 
informații și detalii suplimen-
tare sunați la telefonul 0745-
569336. (2.7)

¤ Vând cizme bărbați nr. 41-
42, cu carâmb înalat, șanuri 
(militare din box). Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând cizme de dame din 
piele, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită 
doar o singură dată, foarte 
frumoasă. Preţ avantajos. 
Pentru informaţii suplimenta-
re 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 su-
plimentare sunaţi la telefon 
0745-265436.

PIERDERI

¤ Societatea MANUMIR AGRE-
MENT S.R.L. cu sediul social în 
Sat Cuzdrioara, Comuna Cuz-
drioara, Strada Avram Iancu, 
Nr. 29, Judet Cluj, înmatricula-
tă la O.N.R.C. CLUJ sub nr. 
J12/141/2007, având atribuit 
C.U.I. 20492412, capital social 
integral subscris vărsat 200 
lei, declar pierdut și nul certifi-
catul constatator la beneficiari 
nr. 76909/05.06.2019.

¤ Subscrisa Societatea 
BALLOONLINE S.R.L.-D, cu se-
diul în Municipiul Dej, Strada 
UNIRII, Nr. 11, Bloc D2, Scara 
B, Etaj 2, Ap. 24, Judet Cluj, 
înregistrată la O.R.C. Cluj sub 
nr. J12/541/2017, CUI 
37077887, prin prezenta adu-
cem la cunoștinţă pierderea 
Certificatului constatator nr. 
11413/21.02.2017, a Certifi-
catului constatator nr. 
39658/07.06.2017 și a Certi-
ficatului constatator nr. 
148313/02.11.2017. Se de-
clară nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
care atestă activităţile autoriza-
te la sediu social al societăţii 
S.C. JOY BEAUTY CENTER S.R.L., 
având J12/1115/2017 și C.U.I. 
37255283. Îl declar nul.
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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.ro60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

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 .

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

BT Capital Partners S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 
74-76, parter, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: www.
btcapitalpartners.ro, e-mail: offi ce@btcapitalpartners.ro, 
în conformitate cu legea și actul constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 29.06.2020 ora 10:00, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la 
data de referinţă 11.06.2020.

Ordinea de zi:

1. Revocarea auditorului fi nanciar al societăţii.
2.  Numirea auditorului fi nanciar și stabilirea duratei 

minime a contractului de audit fi nanciar.

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 
62/2020, în scopul limitării infectării cu coronavirusul 
SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor urmează a se desfășurară și prin utilizarea 
votului prin corespondenţa. Corespondenţa electronică va 
fi  purtată pe adresa de e-mail a societăţii: offi ce@
btcapitalpartners.ro.

Începând cu data publicării convocării, documentele și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se pot 
consulta la sediul societăţii/pe pagina de internet sau obţine 
de la societate. Reprezentarea acţionarilor în adunarea 
generală se poate face pe bază de procuri speciale, care 
pot fi  obţinute de la societate începând cu data de 12.06.2020. 
Acestea se vor depune/transmite societăţii în original până 
la data de 25.06.2020.

În cazul în care la data de 29.06.2020 nu se întrunește 
cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor este convocata pentru 
dată de 30.06.2020, în același loc, la aceeași oră și având 
aceeași ordine de zi și data de referinţă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Paul George Prodan

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA CIUCEA, 
strada Principală, nr. 9, tel: 0264 259 001 ce intenţionează 
să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, 
aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul: „REFACERE POD 
PESTE VALEA POICU ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE 
PERICULOASE ÎN COMUNA CIUCEA, JUDEŢUL CLUJ”.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria_ciucea@yahoo.com, tel: 0264 259 001, după 
data de 27.05.2020
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Dumanska şi-a 
anunţat plecarea 
de la Vâlcea
Handbalista Yuliya Dumanska 
și-a anunţat, marţi seara, pe 
contul personal de Facebook, 
despărţirea de formaţia SCM 
Râmnicu Vâlcea pentru care a 
evoluat în ultimii doi ani.
„Ce momente! Ce atmosferă! 
Ce amintiri! A venit ziua în 
care trebuie să mulţumesc tu-
turor oamenilor din Râmnicu 
Vâlcea pentru acești 2 ani pe-
trecuţi aici. A fost o mare 
onoare pentru mine să fiu că-
pitanul acestei echipe", a 
scris Dumanska pe site-ul de 
socializare citat.
Componentă a echipei naţio-
nale de handbal a României, 
Yuliya Dumanska a câștigat 
titlul de campioană cu SCM 
Râmnicu Vâlcea în 2019, an 
îm care a fost desemnată și 
cea mai bună handbalistă din 
România în cadrul Galei 
Sindicatului Naţional al 
Handbaliștilor din România 
(SNHR).
Conform mai multor surse, 
Yulia Dumanska va juca din 
sezonul viitor pentru formaţia 
croată Podravka, campioana 
Croaţiei.

Ana Maria Popescu, 
operată de urgenţă 
la genunchi
Scrimera Ana-Maria Popescu, 
medaliată cu aur cu echipa 
de spadă a României la 
Jocurile Olimpice de la Rio de 
Janeiro, a fost operată, 
marţi, la genunchiul drept, 
informează Federaţia 
Română de Scrimă.
„Totul va fi bine! Ana-Maria 
Brânză a trecut cu bine de in-
tervenţia chirurgicală la ge-
nunchiul drept, cel care în ul-
tima vreme i-a dat bătăi de 
cap... Sănătate, Ana! 
Recuperare bună și revenire 
cu elan pe planșă", se arată 
în postarea FRS.
Ana Maria Popescu, fostă 
Brânză, este cea mai valoroa-
să scrimeră din ţară în ultimii 
ani, fiind multiplă medaliată 
la Jocurile Olimpice, 
Campionatele Europene și 
Mondiale.

Revenirea lui Mike 
Tyson prinde contur
Pugilistul englez Tyson Fury, 
actualul campion mondial la 
categoria grea, versiunea 
WBC, a anunţat că a primit o 
ofertă de a boxa cu america-
nul Mike Tyson, însă crede 
că nu se va ajunge la niciun 
acord pentru desfășurarea 
lupte.
„Am primit un apel telefonic 
și am fost întrebat dacă aș 
accepta să lupt împotriva lui 
Mike Tyson, într-un meci de-
monstrativ și am spus că da, 
desigur, însă nu cred că se 
va materializa", a declarat 
Fury într-un interviu acordat 
BT Sport.
Mike Tyson, în vârstă de 53 
ani, a postat recent câteva 
înregistrări video pe reţele 
de socializare în care poate 
fi văzut într-o formă fizică 
foarte bună, în timp ce se 
antrenează, în vederea unei 
reveniri în ring, pentru me-
ciuri demonstrative, după 
cum a anunţat anterior.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

LPF a realizat echipa ideală 

a ultimului deceniu forma-

tă din fotbalişti care nu au 

câştigat titlul în Liga I, 

printre aceştia regăsindu-se 

Mario Felgueiras, fostul 

portar de la CFR Cluj.

Fanii fotbalului din România 

au reuşit să creioneze cel mai 

bun 11 rezultat în urma voturi-

lor exprimate de suporteri pe pa-

gina ofi cială de Facebook a LPF.

„Nu au câştigat titlul, dar au 

rămas în inimile microbiştilor 

datorită prestaţiilor formidabile 

din principala competiţie inter-

nă. Pe durata a două săptămâni, 

Liga Profesionistă de Fotbal v-a 

invitat să alegeţi echipa ideală 

formată din jucătorii care, deşi 

nu au cucerit medalia de cam-

pion în ultimul deceniu (înce-

pând cu ediţia 2010/11), sunt şi 

azi repere pentru fanii formaţi-

ilor prezente pe prima scenă din 

România în intervalul amintit", 

au transmis ofi cialii LPF după 

încheierea voturilor.

Felgueiras în echipa ideală a jucătorilor 
care nu au câştigat titlul în Liga 1

portar - Mario Felgueiras (FC Brașov, CFR Cluj)

fundaşi - Jean Sony Alcenat (Petrolul Ploiești, FCSB, FC 
Voluntari), Cristian Săpunaru (Rapid București, Pandurii Tg. 
Jiu, Astra Giurgiu), Ante Puljic (Dinamo București), Vladimir 
Bozovic (Rapid București)

mijlocaşi - Alexandru Băluţă (FC Viitorul, Universitatea 
Craiova), Ianis Hagi (FC Viitorul), Ousmane N'Doye 
(Dinamo București , Astra Giurgiu, FC Vaslui, Săgeata 
Năvodari, ASA Tg. Mureș), Alexandru Mitriţă (FC Viitorul, 
Universitatea Craiova)

atacanţi - Wesley Lopes da Silva (FC Vaslui, CSM Poli Iași), 
Harlem Eddy Gnohere (Dinamo București, FCSB).

Echipa ideală a ultimului deceniu 
formată din fotbalişti 
care nu au câştigat titlul în Liga I

Cei doi români au fost pri-

mii la teste spartane pre-

gătite de „bursuc” în 

momentul reluării antre-

namentelor. Burcă şi Deac 

au trecut cu brio de testul 

Gacon, deşi au stat mai 

bine o lună şi jumătate 

departe gazon.

Fotbaliştii lui CFR Cluj 

şi-au surclasat clar adversa-

rii în ultimii ani la capitolul 

fi zic, iar acest lucru este con-

fi rmat şi după această pau-

ză competiţională.

Dacă despre Ciprian De-

ac se ştie cât de multă aten-

ţie acordă pregătirii fi zice, 

Andrei Burcă i-a surprins pe 

toţi. Fundaşul venit de la FC 

Botoşani a atras atenţia tu-

turor după ce a reuşit să aler-

ge cot la cot cu Deac reuşind 

să completeze amândoi mult 

temutul test Gacon.

Cât de greu 
este testul Gacon?

Testul Gacon a apărut în 

1994, fi ind gândit de fostul 

manager al lotului naţional de 

semifond al Franţei, cel care 

se ocupa de pregătirea fi zică 

a clubului Olympique Mar-

seille. Testarea constă în 25 

de ture care trebuie acoperi-

te în 24 de minute şi 45 de 

secunde. O tură are 125 de 

metri după care se adaugă 

6,25 metri pentru fi ecare re-

petare. Astfel, fotbaliştii ajung 

să alerge 5.000 de metri în 24 

de minute şi 45 de secunde. 

Sunt acceptate câte 15 secun-

de de pauză după fi ecare 45 

de secunde alergate, dar fără 

alte pauze în tot acest timp.

Un preparator fi zic a expli-

cat pentru Gazeta Sporturilor 

de ce este atât de greu testul 

Gacon şi motivul pentru care 

nu reuşesc mulţi să îl treacă: 

„e destul de rar pentru fotba-

lişti să facă tot testul Gacon 

după o pauză atât de îndelun-

gată şi să mai şi simtă că mai 

pot! Asta înseamnă că respec-

tivii jucători sunt foarte bine 

pregătiţi. Nu e singurul test, 

mai sunt şi altele, nu doar 

Gacon îţi dă măsura pregăti-

rii şi a capacităţii de efort, dar 

este un reper important şi e 

excelent dacă îl faci pe tot. 

Cam de la 18-19 ture, când 

viteza ajunge la 19-20 de ki-

lometri pe oră, e deja bine".

Ciprian Deac, 
convins de Raul 
să lucreze suplimentar

Mijlocaşul lui CFR Cluj a 

fost coleg cu nume importan-

te precum Raul, Hunteelar sau 

Neuer la Schalke 04. Deac a 

rămas impresionat atunci de 

modul în care se antrena Ra-

ul, cel care se afl a deja la fi -

nalul carierei în timpul petre-

cut la clubul german.

„Raul avea 33 sau 34 de 

ani, dar venea primul şi ple-

ca ultimul de la antrenament. 

Era o legendă a Realului, pen-

tru mine era ceva fantastic. 

De atunci m-am schimbat şi 

eu.Am început cu sala de for-

ţă şi nu mă pot opri din ce fac 

zi de zi. Fac 25-30 de tracţi-

uni, abdomenele nu le mai 

număr că încep să obosesc. 

Cu siguranţă, pe Ronaldo îl 

ajută gena, organismul. L-am 

avut aici, la Cluj, pe Ivo Pin-

to. Nu l-am văzut o dată în 

sala de forţă, dar era un pa-

chet de muşchi. Eu trebuie să 

muncesc dublu faţă de Ronal-

do", a explicat Ciprian Deac 

într-un interviu.

Ciprian Deac se afl ă la a 

patra aventură la CFR Cluj 

după ce a evoluat în ultime-

le sezoane la mai multe for-

maţii din străinătate. Andrei 

Burcă este în schimb la înce-

putul carierei, iar evoluţiile 

avute în ultima perioadă la 

CFR Cluj l-ar putea propulsa 

la o echipă din străinătate. 

Deac şi Burcă sunt de altfel 

doi jucători convocaţi con-

stant la echipa naţională a 

României în ultimii ani.

Burcă şi Deac, remarcaţi 
de Petrescu în cantonament
Ciprian Deac şi Andrei Burcă l-au impresionat pe Dan Petrescu la revenirea 
în cantonamentul lui CFR Cluj, deși nu au mai jucat un meci de o lună și jumătate

Andrei Burcă şi Ciprian Deac sărbătorind un gol marcat de CFR Cluj în poarta celor de la Celtic Glasgow
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