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57 mil. lei pentru reabilitarea și întreținerea drumurilor județene
După o ședință cu bâlbâieli, consilierii județeni au actualizat lista obiectivelor din 2020. Pagina 4
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Cultura, pe butuci
Primăria caută soluții pentru a 
fi nanța evenimentele culturale, grav 
lovite de pandemie.  Pagina 2

ADMINISTRAȚIE

Pata Rât 
a încins spiritele
Alin Tișe și consilierul Vladimir 
Mătușan, schimb acid de replici pe 
tema gropii de gunoi.  Pagina 3

EDUCAȚIE

„Vreau la BAC!”
Elevii vor să susțină examenul 
maturității pentru a putea merge 
la facultate.  Pagina 6
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De 1 iunie, cu toții vom fi copii!
Începând de luni, noi măsuri de relaxare intră în vigoare

Se redeschid terasele, dispar declarațiile pe propria răspundere, vor fi permise spectacolele 
în aer liber cu cel mult 500 de participanți. Pagina 5

ECONOMIE

85 de miliarde de euro, banii cu care România 
trebuie să se pună pe picioare
Suma pe care România urmează să o pri-
mească suplimentar de la bugetul Uniunii 
Europene este de 31 de miliarde de euro, 
astfel încât, în prezent, avem din fonduri-
le europene 85 de miliarde de euro, o su-
mă pe care „va trebui să o gândim foarte 
bine pe termen lung”, a declarat, joi, mi-
nistrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.
„Această nouă facilitate de fi nanţare se nu-
meşte Next Generation UE, adică se doreş-
te a fi  o facilitate de fi nanţare care ne pune 
mintea la contribuţie, să gândim aşa-zisul 
Plan Naţional de Recuperare Economică, 
Plan Naţional de Recuperare ca urmare a 

crizei coronavirusului. (...) Pe lângă ce am 
avut în cadrul politicii de coeziune, 30,5 mi-
liarde de euro, pe lângă ce am avut în ca-
drul politicii agricole comune, 21 de miliar-
de de euro, acum se mai adaugă această su-
mă impresionantă care a fost anunţată ieri 
(miercuri – n.r.) ca şi facilitate de fi nanţare 
nouă. Adică, practic, cu suma suplimentară 
care va fi  acordată, România, din fonduri 
europene, are azi 85 de miliarde de euro, o 
sumă pe care va trebui să o gândim foarte 
bine pe termen lung în ce priveşte interven-
ţiile şi tipurile de acţiuni pe care le vom sus-
ţine”, a spus Boloş, în cadrul unui webinar.

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

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

Telefoane utile
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

29 mai

1453: Căderea 
Constantinopolului: armatele 
otomane sub conducerea sul-
tanului Mahomed al II-lea cu-
ceresc Constantinopolul după 
un asediu de 53 de zile; 
sfârșitul Imperiului Bizantin.

1919: Eclipsa de Soare din 29 
mai 1919 a fost fotografi ată 
pentru a se verifi ca experi-
mental relativitatea generală 
a lui Albert Einstein.

30 mai

1945: Începe procesul 
ziariștilor „criminali de război 
și vinovați de dezastrul țării”. 
Printre acuzați: Pamfi l 
Șeicaru, Radu Gyr, Nichifor 

Crainic. Sentința va fi  
pronunțată la 4 iunie 1945.

31 mai

1902: Tratatul de la 
Vereeniging a pus capăt celui 
de-al doilea război al burilor.

1916: Primul Război 
Mondial: Flota germană și 
cea engleză se înfruntă în bă-
tălia Jutlandei, cea mai mare 
confruntare navală din timpul 
primului război mondial.
2019: Vizită apostolică a 
Papei Francisc în România 
timp de trei zile. Este a doua 
vizită a unui Suveran Pontif, 
după cea din 1999 a Papei 
Ioan Paul al II-lea.
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Cultura suferă din ce în 

ce mai mult la Cluj. 

Spectacolele au fost amâ-

nate, festivalurile sunt 

sub semnul întrebării, iar 

mulţi organizatori de eve-

nimente culturale aşteap-

tă următoarele decizii.

Miercuri după-masă a avut 

loc o dezbatere publică ce a avut 

ca principal subiect de discut-

ţie cultura clujeană, fi ind inti-

tulată „Starea sectorului cultu-

ral după pandemie. Finanţarea 

proiectelor culturale”.

Încă o sesiune de fi nanţări 
nerambursabile 
pentru cultură

Anul acesta ar urma să ai-

bă loc două sesiuni de acorda-

re de fi nanţări nerembursabile 

pentru sectorul cultural, una în 

vară, iar a doua la toamnă. Pri-

marul Emil Boc i-a îndemnat 

pe cei care fac evenimente să 

gândească evenimente rapor-

tat la ceea ce vor decide auto-

rităţile naţionale că se va pu-

tea întâmpla anul acesta.

„Având în vedere evoluţia 

pandemiei, am solicitat celor ca-

re au depus proiecte să reeva-

lueze proiectul în condiţiile da-

te, actuale, ţinând cont de ca-

drul legal existent şi să se expri-

me poziţia cu privire la menţi-

nerea, amânarea sau anularea 

proiectului”, a declarat Emil Boc.

La dezbatere au participat 

principalii organizatori de fes-

tivaluri şi evenimente cultu-

rale din Cluj.

Primarul municipiului i-a asi-

gurat pe organizatori că va spri-

jini sectorul cultural, care a avut 

de pierdut şi din cauza faptului că 

banii care ar fi  trebuit să meargă 

înspre acţiuni culturale au fost re-

distribuţi provizoriu pentru lupta 

împotriva pandemiei de COVID-19.

Principalele cerinţe ale sec-

torului au fost legate de acorda-

rea fi nanţării pentru proiecte, 

într-un nou val de aplicaţii.

Pierderi de mii de euro în 
sectorul cultural clujean

La discuţie a participat şi Ra-

riţa Zbranca, un pion important 

al culturii clujene, cu o experi-

enţă de peste două decenii în 

managementul cultural. Ea a 

explicat, pe baza unor studii, că 

sectorul cultural a fost profund 

afectat de pandemie, unele or-

ganizaţii ajungând să piardă 

doar în prima lună a stării de 

urgenţă zeci de mii de euro.

„Sectorul cultural este şi mai 

lovit acum fi indcă trăieşte cu con-

tracte de muncă fl exibile, pe du-

rată scurtă. Sunt foarte mulţi 

free-lanceri. La nivel european, 

sunt de trei ori mai mulţi free-lan-

ceri în domeniul cultural decât în 

domeniul economiei. Dacă găsim 

soluţii aici, la nivel local, vom şti 

să reacţional la nivelul mare al 

economiei şi asta nu cred că e 

puţin. Datele pe care le avem sunt 

subestimate la nivelul impactu-

lui cumulat între timp. După o 

lună de stare de urgenţă, venitu-

rile organizaţiilor culturale au scă-

zut cu 70% faţă de aceeaşi lună 

a anului precedent. 86% dintre 

ele şi-au întrerupt activităţile şi 

din prima lună o parte serioasă 

a sectorului a avut pierderi fi nan-

ciare care au variat de la 1.000 

de euro în ceea ce priveşte orga-

nizaţiile mici, până la 100.000 de 

euro. În lunile care au urmat, de-

sigur, aceste pierderi se acumu-

lează”, a explicat Rariţa Zbranca.

Măsuri care pot fi  luate 
la nivel local

Clujenii care fac parte din 

viaţa culturală a oraşului au ve-

nit şi cu propuneri pentru a pu-

tea organiza evenimente în si-

guranţă. Una dintre propuneri 

ar fi , folosirea de tuneluri dez-

infectante şi dezinfectanţi pen-

tru fi ecare eveniment cultural.

„Ar avea sens ca la nivel lo-

cal să ne gândim la un pachet de 

soluţii pe care să le putem aplica 

colectiv. Mai exact, un set de do-

tări. Spre exemplu, două, trei tu-

neluri de dezinfectare şi stande-

re cu dezinfecant pot fi  utilizate 

de la un eveniment cultural la al-

tul, de la un spaţiu cultural la al-

tul. Ar fi  o investiţie colectivă foar-

te utilă şi asta ne-ar ajuta să sta-

bilim şi nişte criterii comune”, a 

mai spus Rariţa Zbranca.

Primarul Emil Boc a adăugat 

că în cazul în care acele tuneluri 

vor fi  acceptate la nivel naţional, 

Primăria va achiziţiona câteva.

„Dacă autorităţile vor cere în 

continuare acele tuneluri cu dez-

infectanţi, dacă vor deveni con-

diţii obligatorii, putem discuta 

să achiziţionăm la nivelul muni-

cipalităţii câteva tuneluri de acest 

fel, care să fi e utilizate nu nu-

mai pentru activităţile publice 

ale Primăriei, cât şi pentru acti-

vităţile culturale”, a zis edilul.

„Cred că sunt unii operatori 

culturali care ar trebui validaţi şi 

fi nanţaţi într-o altă formă şi sus-

ţinuţi pentru că de-a lungul tim-

pului au demonstrat că au calita-

te şi aduc o vizibilitate extrem de 

importantă Clujului. Nu ştiu da-

că e posibil legal asta, dar, poate, 

măcar am putea restructura acest 

sistem de fi nanţare pe mai mul-

te plafoane, în funcţie de experi-

enţa candidaţilor şi de anvergu-

ra evenimentelor”, a spus Doru 

Taloş, preşedintele asociaţiei Re-

actor de creaţie şi experiment.

Pandemia a pus pe butuci 
cultura clujeană
Administrația locală și organizatorii de evenimente caută soluții

TIFF este unul dintre festivalurile fi nanțate de Primăria Cluj-Napoca
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Cu 29 de voturi „pentru”, 

consilierii judeţeni au 

votat, în şedinţa ordinară 

de joi, trecerea fostului 

depozit de deşeuri 

de la Pata Rât în domeniul 

public al judeţului Cluj.

Cu 29 de voturi „pentru”, 

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj 

a aprobat proiectul de hotă-

râre privind trecerea în dome-

niul public al judeţului Cluj a 

fostei gropi de gunoi de la Pa-

ta Rât. Mai întâi, preşedinte-

le CJ Cluj, Alin Tişe, a propus 

un amendament, dorind să 

încheie şi protocolul cu mu-

nicipiul Cluj-Napoca pentru 

stabilirea măsurilor privind 

reglementarea modului de fo-

losinţă a terenului de 184.377 

mp şi a bunurilor rezultate la 

depozitul închis.

Amendamentul a trecut cu 

30 de voturi „pentru”, apro-

bându-se astfel şi protocolul 

de predare pentru municipiul 

Cluj-Napoca. „Este o rampă 

pe care am reuşit în acest an 

să o închidem”, a precizat 

Alin Tişe, recunoscând astfel 

cu gura lui că, la evenimen-

tul de la mijlocul lunii decem-

brie, atunci când anunţa în 

faţa presei că „Pata Rât este 

istorie”, încă nu erau fi nali-

zate toate procedurile legale.

Tişe şi Mătuşan, 
„la cuţite” online

Consilierul Judeţean PSD Vla-

dimir Mătuşan a dorit să afl e 

dacă valoarea inclusă în inven-

tar este compusă din valorile în-

sumate ale celor trei contracte 

parafate pentru închiderea aces-

tei rampe. A urmat un dialog 

spumos între Mătuşan şi Alin 

Tişe, care i-a răspuns că valori-

le sunt cuprinse în anexa pro-

iectului de Hotărâre, punctual, 

pe fi ecare lucrare. „Vă rog să le 

citiţi!”, a cerut Tişe, Mătuşan 

replicând că a făcut deja asta.

„Păi, atunci de ce mă mai 

întrebaţi? Vă gândiţi că eu nu 

mi-am asumat anexa?”, a în-

trebat Tişe, contrat de Mătu-

şan: „Este dreptul meu să mă 

asigur, să votez în mod con-

ştient şi informat”. Şeful CJ 

Cluj a continuat disputa: „Es-

te dreptul meu să nu vă mai 

răspund dacă puneţi întrebări 

idioate!”, consilierul PSD ve-

nind imediat cu un răspuns 

pe măsură: „Dacă a mă lămu-

ri este o idioţenie... nu sunt 

oaie să votez la comandă!”.

„Ce era aşa greu să mă lă-

muriţi, chiar nu înţeleg?”, s-a 

mai întrebat Vladimir Mătu-

şan, care a declarat apoi că a 

priceput datele din proiectul 

de hotărâre. „Mă miră”, a răs-

puns, sub mustaţă, Alin Tişe, 

făcând apoi o invitaţie cole-

gilor săi din CJ: „Orice infor-

maţie de care aveţi nevoie, co-

legii noştri de la Direcţia Teh-

nică şi Financiară vi le pun la 

dispoziţie. Nu este nicio pro-

blemă, puteţi să vă faceţi timp, 

să veniţi şi să le consultaţi, 

ne-aţi face şi nouă un bine”.

Emil Boc: 
„Cum să nu fi e bine?”

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat că se bucură că fosta 

rampă de deşeuri de la Pata 

Rât va trece în domeniul pu-

blic al judeţului Cluj. 182.080 

mp din terenurile pe care es-

te amplasată fosta groapa de 

gunoi aparţin municipiului 

Cluj-Napoca.

„Cum să nu fi e bine? Trecem 

într-o altă etapă, în care nu mai 

suntem nevoiţi să căutăm la 

Oradea, Satu Mare, Odorheiu 

Secuiesc, Târgu Mureş sau alte 

părţi pe unde ne-am plimbat cu 

gunoaiele Clujului pe drumuri-

le ţării. A fost o soluţie drama-

tică, să nu rămână oamenii cu 

gunoaiele în stradă. Atunci mi-au 

apărut mulţi peri albi, erau si-

tuaţii când trebuia să rezolvi în 

câteva zile, când aveam 400 de 

tone de gunoaie zilnic. Toată lu-

mea ne închisese uşa în nas, nu 

se poate, nu se poate, caută so-

luţie, primar!”, a declarat Boc, 

într-o intervenţie telefonică la o 

emisiune radio.

„Am reuşit atunci cu pri-

marul din Oradea, domnul 

Ilie Bolojan, pentru că şi-a a-

sumat personal, în condiţiile 

legii, să primească gunoaie-

le noastre timp de două luni. 

Altfel, nu aveam nicio solu-

ţie, eram în riscul să ajungem 

ca la Napoli, să ajungem cu 

gunoaiele în stradă. Am reu-

şit să ducem situaţia sub con-

trol, apoi am obţinut aviza-

rea rampei noastre”, a mai 

spus edilul, făcând referire la 

vremurile când gunoaiele din 

Cluj erau purtate provizoriu 

pe la diverse depozite de de-

şeuri din ţară.

Cât despre deschiderea pri-

mei celule ecologice de la Cen-

trul de Management Integrat 

al Deşeurilor (CMID), Emil 

Boc spune că „ştie că au pro-

cedat ca la carte”, primindu-se 

aviz de la Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă 

„pentru ce se întâmplă acum”. 

„Când se termină toate celu-

lele, pentru a emite autoriza-

ţia integrată... până atunci, 

pentru ceea ce există şi func-

ţionează, există cadru legal”, 

este de părere Emil Boc.

Fosta groapă de gunoi de la Pata Rât, 
mărul discordiei la Consiliul Județean
Președintele CJ Cluj, Alin Tișe (PNL): „E dreptul meu să nu răspund la întrebări idioate!”
Vladimir Mătușan (PSD): „Nu sunt oaie să votez la comandă!”

După mulți ani și multe milioane cheltuite pentru închiderea depozitului de la Pata Rât, această imagine a devenit, în sfârșit, istorie

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

dezvăluit care sunt cele mai 

importante lecţii învăţate din 

pandemia de coronavirus.

„Cea mai importantă lecţie 

de aici înainte este să fi m pre-

gătiţi, este prima, sigură şi de 

netăgăduit. Să fi m pregătiţi şi în 

materie de echipamente medi-

cale de urgenţă necesare, şi în 

privinţa corpului medical, care 

s-a imunizat şi el. La început, 

şi corpul medical a fost timorat. 

Am avut noroc la Cluj, că am 

avut oameni responsabili, n-au 

dat bir cu fugiţii. Din fericire, 

mulţumesc clasei medicale clu-

jene, nu am avut asemenea ati-

tudini”, a precizat edilul, în ca-

drul unei emisiuni radio.

Boc susţine că a doua lecţie 

învăţată este că, de acum înco-

lo, corpul medical va şti cum să 

se pregătească pentru o nouă 

pandemie sau un al doilea val 

al pandemiei de coronavirus. 

Nu în ultimul rând, spune pri-

marul, autorităţile vor trebui să 

ştie cum să gestioneze econo-

mia „pentru a nu închide atât 

de multe lucruri care să ne du-

că apoi la o recuperare mult mai 

complicată”. „Aceste trei lecţii 

trebuie să le învăţăm imediat”, 

afi rmă Boc, care spune însă că 

sunt şi părţi bune pe care clu-

jenii trebuie să le vadă după a-

ceastă perioadă grea.

„Am învăţat să folosim dimen-

siunea digitală, să plătim online 

impozite şi taxe. Am învăţat să 

lucrăm de acasă la fel de perfor-

mant cum poate lucram la servi-

ciu sau uneori chiar mai perfor-

mant. Am învăţat că poate exis-

ta o consultaţie online la medic 

şi o programare telefonică, să nu 

ne îmbulzim în cabinetele medi-

cale”, a mai spus Boc.

Boc vrea să profi te 
de oraşul „aerisit”

Cum străzile municipiului 

au fost mai goale ca nicioda-

tă în ultimele peste două luni, 

la Cluj-Napoca se lucrează 

„într-un ritm cum nu s-a lu-

crat parcă niciodată”. Boc spu-

ne că speră ca modernizarea 

din zona Pieţei Lucian Blaga 

să fi e gata până la mijlocul 

lunii septembrie, odată cu în-

ceperea şcolii, atunci când vor 

mai fi  de fi nisat doar trotua-

rele din piaţă.

Astfel, municipalitatea vrea 

să profi te din plin de această 

perioadă pentru a fi naliza lu-

crările din zona centrală. Pe 

de altă parte, în pofi da prio-

ritizării sectorului sanitar şi a 

lucrărilor de infrastructură, 

Primăria Cluj-Napoca a luat 

decizia să nu oprească fi nan-

ţările pentru sectorul cultu-

ral. „Ne raportăm la condiţi-

ile date de autorităţi şi, în li-

mitele legale, vom încerca să 

păstrăm evenimentele care pot 

fi  organizate”, explică prima-

rul, dând exemplul Festivalu-

lui Internaţional de Film Tran-

silvania (TIFF).

Bate fierul cât e cald! Lecțiile învățate pe timp de pandemie 
de administrația Boc: „Lucrăm cum nu am lucrat niciodată”

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Bulevardul 21 Decembrie 1918 este 
în fază de autorizare, acum suntem 
în termenul celor două luni de 
proiectare. Urmează să primească 
autorizația în perioada următoare. 
Este o lucrare care durează 13 luni, 
dar vom interveni în funcție de 

timpul maxim de intervenție, să nu 
periclităm trafi cul, să jucăm cât se 
poate pe aceleași coordonoate. O să 
vin cu un grafi c mai precis, 
dar lucrările se vor întinde pe o 
perioadă mai lungă de timp, este 
vorba despre o lucrare mare.“
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Consiliul Judeţean 

Cluj a actualizat lista 

drumurilor judeţene 

supuse lucrărilor 

de modernizare şi 

reabilitare în anul 2020.

În şedinţa ordinară de 

joi, 28 mai, consilierii ju-

deţeni au aprobat proiec-

tul de Hotărâre pentru mo-

dificarea Hotărârii Consi-

liului Judeţean Cluj nr. 

56/2020 privind aproba-

rea Programului de lucrări 

de modernizare şi reabi-

litare, respectiv a Progra-

mului de lucrări de între-

ţinere curentă şi periodi-

că a unor drumuri jude-

ţene din judeţul Cluj pen-

tru anul 2020.

Potrivit referatului de 

aprobare, lucrările au fost 

evaluate la o valoare apro-

ximativă de 55.000.000,0 

lei (TVA inclus), pentru 

anul 2020. Prin adoptarea 

modificării Hotărârii, se 

vor aloca sumele mecesa-

re pentru programul de lu-

crări de modernizare, re-

spectiv întreţinere curen-

tă şi periodică a unor dru-

muri judeţene în acest an. 

Au fost înregistrate 30 de 

voturi „pentru”, nu înain-

te ca reprezentanţii foru-

lui administrativ judeţean 

să se bâlbâie în detalii.

DJ 150, cu gropi în zona 
de câmpie. „Ştiu!”

Mai întâi, consilierul ju-

deţean PNL Dumitru Drăghici 

a adus în discuţie drumul ju-

deţean 150 Câmpia Turzii – 

Mociu, unde există porţiuni 

cu gropi şi s-ar impune de-

ja intervenţia drumarilor. Pre-

şedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe, a decla-

rat că pe acel drum s-a in-

tervenit anul trecut, pe aproa-

pe două treimi, rămânând o 

bucată înspre localitatea Vi-

işoara, care „va fi  făcută în 

această vară”. Şefului CJ Cluj 

i s-a atras atenţia că porţiu-

nile din zona Soporu de Câm-

pie sunt foarte proaste. 

„Ştiu!”, a răspuns Tişe.

Apoi, consilierul judeţean 

UDMR Francisc Balla s-a în-

trebat de ce drumul din zo-

na Fizeşu Gherlii – Nicula 

este pe lista celor care nece-

sită întreţinere, din moment 

ce nu se afl ă într-o stare ca-

re să necesite reabilitare. Ti-

şe a explicat că lista drumu-

rilor cuprinse în anexa pro-

iectului este „mai veche”, la 

care se adaugă alte tronsoa-

ne noi. În replică, Balla s-a 

întrebat dacă nu era mai sim-

plu să fi e evidenţiate drumu-

rile incluse – „măcar culoa-

rea” – după modifi carea pro-

iectului, pentru a desluşi mai 

bine pentru ce îşi dau votul. 

„Asta este tehnica de proiec-

te”, a explicat Tişe.

Amendament 
pentru un drum care
 era deja în anexă

Ulterior, consilierul PSD 

Daniela Nicula s-a întrebat 

dacă DJ 109V, de la Dej în-

spre Borşa, nu poate fi  cu-

prins în noul proiect de Ho-

tărâre. Tişe a spus că va dis-

cuta „cu colegii de la Dru-

muri”, consilierul judeţean 

PSD Vasile Sălătioan a pro-

pus să fi e depus un amenda-

ment, astfel încât drumul să 

fi e reabilitat, în măsura în ca-

re există fonduri sufi ciente.

„Se poate şi asta, dar să 

vedeţi dacă nu este prins în 

anexă, sincer, nu ştiu dacă 

nu e cumva strecurat”, a re-

plicat Tişe. După ce s-a pro-

pus ca lista să fie suplimen-

tată cu o porţiune de drum 

neasfaltată de doar 2 km, 

între localităţile Giula şi Pă-

dureni, Alin Tişe şi-a dat 

seama că, de fapt, DJ 109V 

se află pe lista menţionată 

în anexa proiectului.

Revenit la microfon, 

Francisc Balla l-a chestio-

nat pe Tişe dacă în momen-

tul în care se alocă bani 

pentru nişte reabilitări de 

drumuri, este luată în con-

siderare dimensiunea po-

pulaţiei din zonă. „Încer-

căm să asigurăm cam tot 

judeţul, cât putem”, a răs-

puns preşedintele Consiliu-

lui Judeţean. După ce s-au 

grăbit să voteze un amen-

dament care nu-şi mai avea 

rostul, consilierii judeţeni 

au căzut de acord şi au vo-

tat proiectul de hotărâre.

Ce modificări 
a suferit proiectul?

Prin Hotărarea Consiliu-

lui Judeţean nr.64 din 20 

martie 2020, s-a aprobat în-

cadrarea drumurilor comu-

nale DC 91 Sălicea – Miceşti 

(km 0+000 – km6+660) şi 

DC 85 Tureni – Miceşti (km 

0+000 – km 12+315) din 

categoria funcţională a dru-

murilor de interes local în 

categoria funcţională a dru-

murilor de interes judeţean.

Astfel, cele două drumuri 

comunicale au devenit dru-

muri judeţene, cu denumi-

rea de DJ 103Z (km 0+000 

– km 18+975), cu originea 

în drumul judeţean 107R, 

din localitatea Sălicea prin 

Miceşti şi Tureni, până în 

drumul judeţean 103G.

Faţă de cele mai sus men-

ţionate, a fost propusă mo-

dificarea anexei nr. 2 prin 

introducerea drumului jude-

ţean 103Z Sălicea (DJ 107R) 

– Miceşti – Tureni (DJ 103G) 

şi suplimentarea programu-

lui de lucrări cu 2 milioane 

de lei (inclusiv TVA). Prac-

tic, valoarea totală aproba-

tă pentru modernizarea dru-

murilor – 49 de obiective – 

în anul 2020 a devenit de 57 

milioane de lei (TVA inclus).

57 mil. lei pentru modernizarea 
mai multor drumuri județene din Cluj
Consilierii județeni s-au bâlbâit privind lista drumurilor din programul de reabilitare pentru anul curent

Consiliul Județean Cluj a suplimentat banii alocați pentru modernizarea drumurilor județene. 57 milioane de lei, nota de plată în 2020.

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Asociaţia Pro 

Infrastructură (API) a fi l-

mat din dronă toţi cei 

24,25 km ai lotului 2 al 

Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda, tronson 

cuprins între Aiud şi Alba 

Iulia Nord.

Potrivit ONG-ului pentru in-

frastructură, proiectul de 550 

milioane de lei, care are ordin 

de începere emis în decembrie 

2014, trebuia să fi e gata în 

2016. Cu toate acestea, lotul 

2 nu va fi  terminat nici în 

2020, având în continuare „bi-

rocraţie nerezolvată” şi „un 

constructor grec mediocru”. 

Este vorba despre compania 

Aktor, care a fost susţinut în 

contract de partenerul român 

Euroconstruct, intrat între timp 

în insolvenţă.

Concluzia API vine drept 

replică la afi rmaţiile optimis-

te ale ministrului Transportu-

rilor, Infrastructurii şi Comu-

nicaţiilor, Lucian Bode, care 

spunea deunăzi că „suntem 

foarte avansaţi cu 41 de kilo-

metri pe Autostrada Sebeş-Tur-

da, aproape 90% progres fi -

zic” şi că „se aşteaptă ca cei 

41 de km să fi e fi nalizaţi şi 

daţi în trafi c în acest an”.

„După ani întregi de avans 

în teren cvasi-inexistent, în 

ultimele săptămâni mobiliza-

rea a cunoscut îmbunătăţiri 

semnifi cative, iar stadiul fi zic 

a ajuns la aproape 70%”, re-

cunosc reprezentanţii Asoci-

aţiei Pro Infrastructură. 

Într-adevăr, 139 de camioane, 

26 de compactoare, 31 de ex-

cavatoare, dar şi 8 buldozere 

au fost aliniate pe lotul 2, în-

să lucrările rămase de execu-

tat sunt simţitor mai multe 

decât pe tronsonul vecin.

Conform API, s-a progre-

sat la podul peste Mureş de 

la Rădeşti, la terasamente, 

rigole şi şanţuri betonate de 

scurgere sau la secţiuni izo-

late de asfalt. Activitatea 

poate fi îmbunătăţită sub-

stanţial în special pe partea 

de structuri nefinalizate şi 

la aşternerea asfaltului. Con-

structorul Aktor a pus în 

funcţiune şi două staţii de 

asfalt, respectiv două staţii 

pentru ciment, după vizita 

premierului Ludovic Orban. 

Cu toate acestea...

„Suntem foarte rezervaţi 

cu privire la apariţia «lumi-

niţei de la capătul tunelu-

lui», deoarece antreprenorul 

general are mari restanţe fi -

nanciare către subcontrac-

tori, existând riscul ca în o-

rice moment aceştia din ur-

mă să stopeze lucrările. În 

plus, stâlpii de înaltă tensi-

une din nodul rutier Teiuş 

tot nu sunt mutaţi şi blochea-

ză pasajul peste calea fera-

tă din apropiere, punctul cri-

tic al şantierului”, se arată 

într-un mesaj pesimist al Aso-

ciaţiei Pro Infrastructură.

De altfel, este solicitată ofi -

cialilor din Compania Naţiona-

lă de Administrare a Infrastruc-

turii Rutiere (CNAIR) să urgen-

teze relocarea reţelei electrice 

buclucaşe şi să fi nalizeze pro-

cedurile prin care pot plăti di-

rect subcontractorii celor de la 

Aktor. Altfel, fi nalizarea tron-

sonului până în noiembrie 2020, 

termenul promis de reprezen-

tanţii Executivului, va rămâne 

un vis neîndeplinit.

Este departe „luminița de la capătul tunelului” pe lotul 2 
al Autostrăzii Sebeș-Turda. Mobilizare bună, șanse infime!

LUCIAN BODE | 
ministrul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor

 „Mă bucur să văd o 
mobilizare şi pe lotul 
1 şi pe lotul 2, dar 
este loc de mai bine. 
Matematic, este 
nevoie de mobilizare 
mult mai mare, mult 
mai bună pentru 
a ne încadra în 
termen. Termenul 
este noiembrie 2020, 
termen până la care 
vrem să dăm în trafi c 
cei 40 de kilometri 
ai Autostrăzii Sebeş-
Turda cu cele 
două loturi.“



vineri - duminică, 29 - 31 mai 2020 social.monitorulcj.ro 5

MESAJ DE INTERES PUBLIC

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a anunţat 

o serie de măsuri de rela-

xare începând cu data de 1 

iunie, precum redeschide-

rea teraselor, reluarea 

transportului internaţional 

şi a deplasărilor în afara 

localităţii fără declaraţie, 

posibilitatea organizării de 

spectacole şi de competiţii 

sportive în aer liber.

Preşedintele a avut joi, la 

Palatul Cotroceni, o şedinţă 

privind măsurile de gestiona-

re a epidemiei COVID-19.

La eveniment au participat 

premierul Ludovic Orban, mi-

nistrul Afacerilor Interne, Mar-

cel Vela, ministrul Educaţiei şi 

Cercetării, Monica Anisie, mi-

nistrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, 

ministrul Economiei, Energiei 

şi Mediului de Afaceri, Virgil 

Popescu, ministrul Apărării 

Naţionale, Nicolae Ciucă, mi-

nistrul Justiţiei, Cătălin Predo-

iu, şeful Departamentului pen-

tru Situaţii de Urgenţă, secre-

tar de stat în Ministerul Afa-

cerilor Interne, Raed Arafat.

Într-o declaraţie de presă 

la fi nalul şedinţei, şeful sta-

tului a atras atenţia asupra 

faptului că nu s-a înregistrat 

o scădere semnifi cativă a no-

ilor cazuri de infectare cu CO-

VID-19. Însă, Iohannis a ve-

nit şi cu veşti bune.

„În ceea ce priveşte, totuşi, 

măsurile de relaxare, avem şi 

câteva veşti pozitive. Începând 

din 1 iunie, câteva activităţi 

care până acum au fost inter-

zise vor redeveni posibile. Ast-

fel, de la 1 iunie, se redeschid 

terasele. Este însă clar că aici 

e nevoie de unele măsuri foar-

te speciale şi acestea vor fi  co-

municate. Mesele vor trebui 

să fi e la cel puţin doi metri, 

vor putea să stea maximum 

patru persoane la o masă şi în 

acest fel lucrurile vor fi , zicem 

noi, sub control”, a precizat 

preşedintele.

De la 1 iunie, liber la plajă

Liderul de la Cotroceni a 

menţionat că de la 1 iunie 

se va putea merge şi la pla-

jă, cu condiţia păstrării unei 

distanţe de cel puţin doi me-

tri între şezlonguri.

„Tot de la 1 iunie, va fi  re-

luat transportul internaţional, 

rutier şi feroviar, în condiţii, si-

gur, de siguranţă, de distanţa-

re şi de igienă. Tot de la 1 iu-

nie, vor deveni posibile spec-

tacolele în aer liber, cu un nu-

măr de până la maximum 500 

de spectatori, însă aceştia vor 

trebui să fi e aşezaţi pe scaune, 

la distanţele care sunt impuse 

de regulile de distanţare, cu un 

control foarte strict la intrare 

şi, evident, cu respectarea tu-

turor normelor de igienă. În ce 

priveşte deplasările în afara lo-

calităţii, acestea de la 1 iunie 

vor fi  libere. Deci nu va mai fi  

nevoie de declaraţie când ieşim 

cu maşina sau cu piciorul sau 

cu bicicleta din localitate”, a 

spus şeful statului.

Se reiau competiţiile 
sportive

Iohannis a declarat că de 

la 1 iunie se vor putea relua 

şi competiţiile sportive în ca-

zul în care acestea se practi-

că în aer liber.

„Competiţiile vor fi  posibile 

în aer liber, mai puţin sporturi-

le de contact. Competiţiile se 

vor desfăşura în această etapă 

fără spectatori”, a precizat el.

Pe de altă parte, preşe-

dintele a solicitat atenţie, în 

continuare, din partea po-

pulaţiei, în condiţiile în ca-

re s-au înregistrat 200 de ca-

zuri noi de infectare, pe par-

cursul ultimelor 24 de ore 

(până joi – n.r.).

„Se rup” declarațiile, 
terasele sunt redeschise!
Ziua Copilului aduce noi relaxări: dispare declarația pe propria răspundere, 
se redeschid terasele, este reluat transportul internațional

Declaraţia pe propria răspundere dispare de la 1 iunie, iar terasele şi plajele vor fi  redeschise

KLAUS IOHANNIS | președintele României

 „Am avut o şedinţă destul de lungă 
împreună cu premierul Orban, 
cu mai mulţi miniştri şi consilieri 
prezidenţiali. Am analizat situaţia 
în care ne afl ăm, stadiul epidemiei 
şi ce măsuri se impun în perioada 
imediat următoare. Avem şi astăzi 

(joi – n.r.) aproape 200 de cazuri 
noi, avem aproape 200 de 
persoane la terapie intensivă. 
Deci nu putem să vorbim de o 
reducere semnifi cativă a epidemiei. 
În consecinţă, în continuare, 
atenţie, atenţie, atenţie!“

O întâmplare reprobabilă a 

avut loc, joi, la Turda. În rol 

negativ, proprietarul care 

dorea să îşi vând mânza.

O mânză de nici 3 ani a fost 

chinuită şi pusă să tragă un 

BMW de două tone – probă ca 

să fi e vândută, la Turda. Pro-

prietarul şi cei care-l însoţeau 

au transmis live pe Facebook 

tortura animalului care nu a 

fost niciodată potcovit.

Conform proprietarului, mân-

za va împlini 3 ani în august. 

Înainte de a fi  vândută, aceasta 

a fost chinuită, biciuită şi îndem-

nată să tragă două tone, iar ima-

ginile au fost postate pe Face-

book chiar de cel care deţine ca-

lul, potrivit observatornews.ro.

Bărbatul a fost live pe Face-

book, apoi a mai postat alte do-

uă fi lmuleţe, în care explica ce 

se întâmplă cu animalul. Înhă-

mat la un BMW de două tone, 

aşezat de-a latul, calul a fost în-

demnat să tragă maşina, ca să-şi 

arate forţa.

La aproximativ o oră după 

transmisiunea live, toate ima-

ginile au dispărut de pe con-

tul de Facebook al bărbatului, 

şterse de el, după ce zeci de 

comantarii îl condamnau pen-

tru tratamentul revoltător apli-

cat animalului.

„Până în acest moment, nu 

au fost depuse sesizări la po-

liţie în acest sens. În urma ima-

ginilor apărute în spaţiul pu-

blic privind un caz de posibi-

lă maltratare a unei cabaline, 

în municipiul Turda, poliţiştii 

s-au sesizat din ofi ciu, în cau-

ză fi ind desfăşurate verifi cări 

pentru stabilirea situaţiei de 

fapt şi luarea măsurilor legale 

care se impun”, au transmis 

reprezentanţii Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Cruzime la Turda, un cal 
forțat să tragă un BMW

Cel puţin cinci copii, 

cu vârste între 9 şi 12 ani, 

au fost agresaţi sexual 

de doi bărbaţi, angajaţi 

ai unui centru comercial 

din Cluj-Napoca.

Suspecţii, spun anchetatorii, 

încercau să formeze şi o reţea, 

pentru racolarea minorilor. Îl 

convinseseră pe un băiat de 11 

ani să-i aducă pe cei mici, ade-

meniţi cu diverse sume de bani, 

în locuinţele lor, dar şi într-un 

depozit al magazinului.

Anchetatorii au intrat pe fi r 

după ce rudele unui copil agre-

sat şi-au dat seama că ceva nu 

este în regulă cu el şi au cerut 

ajutorul autorităţilor. Suspecţii 

au 34 şi 38 de ani.

Potrivit anchetatorilor, cei doi 

indivizi ar fi  început şirul oro-

rilor încă de acum doi ani. Aceş-

tia acţionau prin intermediul 

unui alt minor de 11 ani şi atră-

geau victimele, după ce le pro-

miteau bani, ca recompensă.

Procurorii spun că faptele 

ar fi  fost comise chiar şi în in-

cinta centrului comercial, un-

de cei doi erau angajaţi. Vic-

timele au fost însă ademeni-

te şi la locuinţele acestora, 

chiar şi în perioada februa-

rie-martie, a acestui an. Totul 

ar fi  fost posibil cu ajutorul 

unui alt minor de 11 ani, pe 

care suspecţii l-au agresat se-

xual, apoi l-au obligat să pă-

călească alţi copii şi să-i adu-

că la ei acasă ori la centrul 

comercial unde lucrau.

„În perioada februarie – mai 

2020, în repetate rânduri, profi -

tând de incapacitatea persoanei 

vătămate minore (în vârstă de 11 

ani) de a-şi exprima voinţa, in-

culpatul ar fi  săvârşit acte de na-

tură sexuală asupra acesteia, atât 

într-o încăpere din incinta unui 

centru comercial din Cluj-Napo-

ca, precum şi la locuinţa inculpa-

tului”, transmit anchetatorii.

Unul dintre indivizi locuia cu 

încă şase persoane, iar colegii lui 

spun că l-au văzut cum aduce 

copii acasă. Cu toate acestea, nu 

au intervenit să anunţe Poliţia!

„Nu am fi  ştiut această per-

soană să facă aşa ceva cu un 

copil minor. Se punea în pat cu 

el. El a zis să nu avem treabă 

cu el, ca el este unchiul lui. Deci, 

de aici am văzut eu totul. Când 

am văzut că acel individ... nu 

mi-a venit să cred că el făcea 

aşa ceva. Nu mi-a venit să cred 

treaba asta”, a spus colegul de 

cameră al unuia dintre bărbaţi, 

potrivit stirileprotv.ro.

Până acum ar fi  căzut victime 

5 minori, spun procurorii, dar 

aceştia au informaţii că numărul 

victimelor este mult mai mare.

În România, 3 din 4 cazuri 

de acte sexuale cu copii sunt 

considerate ca fapte consimţite.

Ambii inculpați se afl ă în 

arest preventiv, la propunerea 

procurorului, judecătorul de 

drepturi și libertăți dispunând 

arestarea preventivă a acestora, 

pentru 30 de zile, începând cu 

data de 21 mai, respectiv 22 mai.

Copilării distruse 
de doi pedofili clujeni
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Un deputat PMP a depus 

în Parlament un proiect 

de lege pentru anularea 

Evaluării Naţionale şi a 

Bacalaureatului şi echiva-

larea examenelor. 

Între timp, elevii clujeni 

vor cu disperare să susţi-

nă „examenul maturităţii” 

pentru a putea 

să se înscrie la facultate.

Consiliul Legislativ a avi-

zat favorabil proiectul, dar 

spune că toţi absolvenţii ca-

re au picat BAC-ul anii trecuţi 

„ar urma să fi e promovaţi”, 

scrie edupedu.ro.

Bacalaureatul 
şi Evaluarea Naţională 
ar putea fi  anulate

Proiectul de lege care pre-

vede că Evaluarea Naţională 

şi Bacalaureatul pot fi  înlocu-

ite cu mediile din gimnaziu 

şi liceu sau cu mediile obţi-

nute în timpul anului la ma-

teriile de examen a fost depus 

la Parlament, pe 13 mai, de 

un deputat PMP.

Parlamentarul Petru Movi-

lă este iniţiatorul proiectului 

de modifi care a legii educaţi-

ei care permite, practic, anu-

larea examenelor naţionale, 

după declanşarea stării de ur-

genţă şi a stării de alertă.

Cu ce vor fi  înlocuite 
notele la examene?

Proiectul de act normativ 

a primit şi un aviz favorabil 

de la Consiliul Legislativ, ca-

re avertizează însă că echiva-

larea examenelor înseamnă 

că toţi absolvenţii care au pi-

cat Bacalaureatul anii trecuţi 

„ar urma să fi e promovaţi”.

Consiliul Legislativ a acor-

dat aviz favorabil proiectului 

de lege, pe 25 mai, deşi a pre-

cizat în cadrul avizului că “eli-

minarea unei metode prin ca-

re se asigură evaluarea obiec-

tivă a elevilor, prin stabilirea 

unor subiecte unice la nivel 

naţional şi a unui barem unic 

de notare, ar putea ridica pro-

bleme şi din perspectiva art. 

16 alin.(1) din Legea funda-

mentală, referitor la egalita-

tea în drepturi a cetăţenilor”.

„Totodată, soluţiile legisla-

tive propuse nu au în vedere 

situaţia absolvenţilor de liceu 

din anii anteriori, care nu au 

promovat examenul de baca-

laureat. Astfel, prin luarea în 

considerare a mediilor obţi-

nute la promovarea claselor 

IX-XII, ar fi  înfrântă chiar ra-

ţiunea organizării acestui exa-

men, întrucât toţi aceşti ab-

solvenţi ar urma să fi e pro-

movaţi”, avertizează Consi-

liul Legislativ.

Elevii clujeni vor 
să susţină examenele

Un tânăr eminent din 

Cluj-Napoca, Rareş Ovidiu 

Gălăţan, elev în clasa a XII-a, 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean al Elevilor, şi-a stri-

cat nemulţumirea pe reţele-

le de socializare.

„Am impresia ca o sa fi e 

multă ură din cauza faptului 

că zic şi public că frate, vreau 

să dau BAC-ul! Brusc, toţi sun-

teţi panicaţi de acest virus şi 

nu vreţi sa daţi bac-ul, dar 

imediat ce s-au retras din re-

stricţii eraţi la sămânţă şi be-

re în parc. Atunci nu vă lua 

virusu, nu?”, a scris tânărul.

Mesaj pentru elevi 
şi părinţi

Rareş apoi a adresat un me-

saj atât elevilor cât şi părinţilor.

„Dragi elevi, aţi învăţat 

atâta (sper) pentru acest exa-

men, vreţi să fi e tot în zadar? 

Să vă fi  dat banii pe medita-

ţii degeaba, să daţi cu pum-

nul în toate orele în care vă 

murea spatele la birou? Dragi 

părinţi, atât de elevi de la liceu 

cât şi de la gimnaziu, sunteţi 

Ok cu ideea ca pruncul vostru 

să rămână fără loc la liceul sau 

facultatea dorită, doar pentru 

că nu au susţinut examene-

le şi unii au fost mai frumoşi 

în ochii unor profesori decât 

altii? (cred că suntem conşti-

enţi toţi cum se dau notele 

în România şi cât de mult 

contează câte capre şi oi ai.) 

Nu vreţi, dacă tot se vrea anu-

larea, să primim şi licenţa 

acum, fără facultate?”, a scris 

Rareş Gălăţan.

Evaluarea Națională 
și BAC-ul anulate?
Mesajul unui elev din Cluj: „Vreau să dau BAC-ul!”

Rareș Gălățean, prețedintele Consiliului Județean al Elevilor

Guvernul analizează posi-

bilitatea deschiderii creşe-

lor, grădiniţelor şi a after 

school-urilor private, 

în anumite condiţii stricte, 

după data de 15 iunie, 

dacă evoluţia epidemiei 

de coronavirus va permite 

acest lucru.

Ministrul educaţiei, Monica 

Anisie, a confi rmat că Executi-

vul analizează acest scenariu.

„Având în vedere situaţia 

epidemiologică, la acest mo-

ment recomandarea experţilor 

a fost să nu deschidem unită-

ţile de învăţământ. Dar dacă 

lucrurile vor evolua în bine, 

şi-mi doresc acest lucru, putem 

face paşi pentru a redeschide”, 

a spus Anisie, întrebată despre 

deschiderea grădiniţelor şi a af-

ter school-urilor private.

Sunt presiuni mari pentru 

luarea unei astfel de decizii, 

în special din cauza situaţiei 

în care se vor afl a mulţi pă-

rinţi, imediat după ce copiii 

intră în vacanţa de vară, pe 

12 iunie. Astfel, Guvernul a 

prelungit posibilitatea conce-

diului plătit cu 75%, pentru 

un părinte, ca să stea cu co-

pilul acasă, până la fi nalul 

anului şcolar. După această 

dată însă, facilitatea nu mai 

e valabilă şi mulţi părinţi vor 

fi  nevoiţi să revină la muncă, 

neavând cu cine să îşi mai la-

se copiii. Redeschiderea aces-

tor unităţi va veni însă cu re-

guli stricte. Astfel, în urma 

discuţiilor, Guvernul vrea să 

impună păstrarea distanţei, 

printr-un număr mai mic de 

copii, în sălile de clasă, obli-

gaţia igienizării spaţiilor, re-

comandarea de a face mai 

mult activităţi în aer liber.

Grădinițele și creșele s-ar putea redeschide



vineri - duminică, 29 - 31 mai 2020 | monitorulcj.ro ECONOMIE 7

CON-A în an aniversar – 
30 de ani de performanţă
CON-A aniversează anul 

acesta, în luna mai, 30 de 

ani de la înfi inţare. Am 

crescut de la an la an, am 

construit un nume pe 

piaţă şi suntem bucuroşi 

să ne putem recomanda 

ca o companie serioasă, 

profesionistă, cu cea mai 

mare experienţă din 

România pe segmentul 

proiectelor industriale.

În anul 1990 am pornit pe 

un drum nou, fi ind printre pri-

mele fi rme private înfi inţate în 

Sibiu, în baza vestitului Decret 

54. În primul an, fi rma s-a nu-

mit Casa Nouă, având ca idee 

ca fi ecare familie să poată avea 

o casă. Am trecut, odată cu Ro-

mânia, prin perioada de tran-

ziţie, prin schimbări majore de 

sistem, ne-am adaptat la noile 

cerinţe impuse de integrarea 

europeană, am trecut printr-o 

criză fi nanciară mondială şi ia-

tă acum, printr-o pandemie. Ne 

adaptăm mereu cerinţelor pie-

ţei şi, mai ales, răspundem pro-

vocărilor acesteia.

Direcţia de dezvoltare pe 

care ne-am axat în ultimii ani 

a fost aceea a proiectelor pri-

vate, în special pe segmentul 

industrial şi logistic. Colabo-

răm cel mai des cu companii 

multinaţionale, cu standarde 

ridicate privind calitatea şi si-

guranţa în construcţii şi cu 

mari investitori care vin în Ro-

mânia să dezvolte, să creeze 

noi capacităţi de producţie şi 

locuri de muncă pentru ro-

mâni. Colaborăm şi cu inves-

titori autohtoni şi ne bucurăm 

de fi ecare dată când putem 

realiza un proiect pentru o 

companie românească.

În ultimii 10 ani suntem în 

Top 10 companii de construc-

ţii din România. Cea mai bu-

nă clasare avută de CON-A a 

fost în anul 2018, când, cu o 

cifră de afaceri de 120 de mi-

lioane de euro, am devenit cel 

mai mare constructor cu ac-

ţionariat integral românesc de 

pe piaţă şi pe locul al doilea 

cel mai mare antreprenor ge-

neral din ţară.

Ne bucurăm să avem în 

portofoliul nostru, pe lângă 

proiectele private, şi proiec-

te publice de anvergură, cum 

ar fi  Stadionul „Ion Oblemen-

co“ din Craiova, Sala Poliva-

lentă din Cluj, Terminalul 

Aeroportului Sibiu. În cei 30 

de ani, ne putem mândri că 

am realizat:

• 75 fabrici şi depozite lo-

gistice

• 4 stadioane

• 9 săli de sport

• 11 parcuri comerciale

• 19 clădiri de birouri

• 54 de şcoli

• 2 spitale

• 1 terminal de aeroport

• 1 bibliotecă

Anul acesta vom atinge 

performanţa de a fi  realizat 

proiecte de peste 1 miliard de 

euro. Cu o medie de 150 de 

mii de metri pătraţi constru-

iţi anual şi 800 de angajaţi, 

ne orientăm şi identifi căm so-

luţiile optime pentru proiec-

tele noastre, aducem tehnolo-

gii noi de execuţieşi diversifi -

căm serviciile oferite.

Flexibilitatea şi profesiona-

lismul ne-au ajutat să constru-

im ceea ce reprezintă astăzi 

CON-A

Începând cu 2008, am in-

vestit constant în fabricile 

noastre pentru a creşte capa-

cităţile de producţie. Odată cu 

investiţiile din 2016, la Mâr-

şa, lângă Sibiu, am dezvoltat 

cel mai mare centru de pro-

ducţie integrată a elemente-

lor prefabricate din beton şi 

a structurilor metalice. Struc-

turile produse pe această plat-

formă sunt direcţionate atât 

către proiecte proprii, cât şi 

către investitori şi construc-

tori români.

CON-A este mai mult 

decât o companie de con-

strucţii

Este o afacere de familie 

care a crescut constant şi să-

nătos şi care investeşte anu-

al circa 2 milioane de euro 

în consolidarea afacerii prin 

tehnologii noi, specializarea 

personalului, echipamente, 

utilaje, în aşa fel încât ser-

viciile noastre să răspundă 

cerinţelor tot mai complexe 

pe care le au proiectele se-

colului XXI. De-a lungul tim-

pului, CON-A a format mai 

mult de 300 de ingineri şi 

sute de angajaţi cu activita-

te conexă construcţiilor.

CON-A este compania-ma-

mă a unui grup de fi rme cu 

peste 1.000 de angajaţi, grup 

care furnizează servicii com-

plete de antreprenoriat ge-

neral – proiectare, execuţie, 

instalaţii electrice şi meca-

nice, furnizare de materiale 

şi structuri pentru construc-

ţii. În cadrul grupului am dat 

o importanţă deosebită im-

plicării sociale, iar prin Fun-

daţia CON-A am reuşit să 

sprijinim sute de persoane, 

am susţinut evenimente cul-

turale şi ne-am implicat în 

momente cheie când comu-

nitatea a avut nevoie de noi, 

ultimul exemplu fi ind dona-

ţia unei linii de testare CO-

VID către spitalul din Sibiu.

Noi credem că munca în 

echipă şi efortul susţinut aduc 

plusul de valoare esenţial şi 

fac diferenţa în comunitatea 

în care activăm.

Mulţumim tuturor cola-

boratorilor pentru încrede-

rea acordată de-a lungul 

anilor, precum şi colegilor 

care depun eforturi conti-

nue pentru a susţine exce-

lenţa în companie.

www.cona.ro

Forţa de a construi durabil

30 de ani de activitate

Forţa de a construi durabil este motto-ul CON-A
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Este o poveste, care 

la vremea ei a fost culea-

să de V.A. Urechia, cu un 

tâlc moral aparte. O rezu-

măm şi dorim ca cei 

ce se simt vizaţi 

să mediteze adânc la ea.

Undeva, nu ştim locul şi 

timpul, a existat o ţară în ca-

re tinerii la un moment dat 

au considerat că bătrânii sunt 

inutili. Nu mai produc, creea-

ză probleme, şi le dau de lu-

cru tinerilor, solicitându-i să 

se îngrijească de sănătatea lor. 

Trebuie să-i ducă la medici, 

să-i aprovizioneze cu alimen-

te, să-i ducă la plimbare. Şi 

cum pe vremea aceea nu exis-

tau cămine de bătrâni, ca să-i 

poată plasa acolo, au căutat 

altă soluţie.

Şi ce au făcut atunci tinerii? 

Au mers la rege, care şi el era 

tânăr şi i-au cerut să dea o le-

ge ca toţi bătrânii să fi e exilaţi. 

Zis şi făcut! Numai că unul din-

tre tinerii ţării ţinea tare mult 

la bătrânul său tată şi l-a as-

cuns într-o peşteră. Acolo, pe 

furiş, îi ducea cele necesare.

Regele din ţara vecină, au-

zind de fărădelegea celor din 

„ţara fără de bătrâni”, s-a ho-

tărât să pornească război îm-

potriva lor. Motivaţia războiu-

lui avea un tâlc pedagogic: da-

că nu îi vor returna „frânghia 

de nisip” pe care a împrumu-

tat-o bătrânilor lor pe când 

aceştia existau, îi va cuceri şi-i 

va face una cu pământul.

Ţara a fost cuprinsă de ma-

re îngrijorare, de la rege până 

la ultimul cetăţean. Nici unul 

dintre tineri nu ştia ce-i cu 

„frânghia de nisip”. Se frămân-

tau să găsească o soluţie, să 

afl e ce-i cu „frânghia de ni-

sip” şi dacă n-o găsesc pe cea 

veche, să împletească alta. 

Dar cum? Nimeni nu ştia să 

facă „frânghii de nisip”.

Tânărul care-şi ascunsese 

tatăl s-a dus la el şi i-a rela-

tat marea problemă care-i fră-

mântă. Bătrânul înţelep fi ind, 

i-a zis: spune-i regelui să mear-

gă la regele vecin şi să-i cea-

ră un capăt de „frânghie de 

nisip” ca mostră, ca apoi să-i 

poată împleti toată frânghia.

Regele vecin când a auzit 

această cerere a zis: totuşi, 

trebuie să fi  rămas un bătrân 

în ţara voastră! Iar regele lo-

cului înţelegând cine i-a sal-

vat de la necaz, a dat porun-

că să se întoarcă acasă toţi 

bătrânii exilaţi. Şi ţara şi-a re-

venit la viaţa normală.

Omul care prin mijloacele 

care-i stau la îndemână, în pri-

măvara aceasta, s-a străduit să 

ne facă şi pe noi să judecăm 

corect lucrurile, este Preşedin-

tele Academiei Române. Omul 

acesta, Academicianul Ioan-Au-

rel Pop, este în vremurile ac-

tuale unul dintre cei mai inte-

ligenţi fi i ai neamului nostru! 

Nu sunt eu în stare, ca în mod 

exhaustiv, să vă pun în faţă 

toate argumentele referitoare 

la afi rmaţia făcută, dar felul în 

care ştie scoate în evidenţă vir-

tuţile ce ne caracterizează ca 

popor, m-a fascinat.

Poporul nostru are faţă de 

Biserică, faţă de valorile pe 

care aceasta le propovăduieş-

te, o preţuire aparte. Oamenii 

noştri au nevoie de Biserică, 

au nevoie de a se închina, de 

a se reculege în lăcaşurile de 

rugăciune, aşa cum sublinia-

ză Domnul Preşedinte. Şi, în 

legătură cu povestirea ce am 

relatat-o la început, cu toţii 

avem nevoie de experienţa bă-

trînilor. În mod deosebit, acest 

lucru îl înţelegem din artico-

lul „Periculoşii bătrâni”, scris 

de Preşedintele Academiei.

M-am convins de inteligen-

ţa, de pregătirea excepţională, 

de elocinţa şi de capacitatea 

de a-i învăţa şi pe alţii a Aca-

demicianului Ioan-Aurel Pop 

pe 20 octombrie 2010. Pe vre-

mea aceea, eram Arhiepiscop 

la Alba-Iulia. Îl mai întâlnisem 

pe Academicianul Ioan-Aurel 

Pop, dar atunci, m-a covârşit 

cu mulţimea cunoştinţelor lui.

Universitatea „1 Decembrie 

1918”, la propunerea Facultă-

ţii de Teologie, i-a acordat ti-

tlul de Doctor Honoris Cau-

sa. Nu ştiu dacă dânsul avea 

nevoie de acest titlu, dar bu-

curia noastră a fost să i-l ofe-

rim. Mai ales că ne întărise în 

convingerea că Sfântul Iero-

tei a fost episcop şi la Alba 

Iulia şi că temeliile vechii bi-

serici bizantine din veacul al 

X-lea, au rămas de la el.

Cuvântul de Laudaţio a fost 

prezentat de Părintele Profe-

sor Dr. Jan Nicolae şi a sub-

liniat un lucru care acum es-

te cunoscut de către toţi, şi 

anume că Ioan Aurel Pop es-

te unul dintre cei mai mari is-

torici români de la ora actua-

lă. Pe atunci, era cel mai tâ-

năr academician român.

Academicianul Ioan-Aurel 

Pop este un eminent profesor 

cunoscut tuturor celor care 

s-au format în Facultatea de 

Istorie şi Filosofi e din cadrul 

Universităţii „Babeş-Bolyai” 

din Cluj. Şi din ce în ce mai 

mult recunoscut în Europa, şi 

chiar peste ocean.

Ioan-Aurel Pop este impor-

tant nu numai pentru opera 

sa de medievist, ci în general, 

pentru viziunea sa de istoric. 

Dacă citim lucrarea „Din mâi-

nilor valahilor schismatici” 

sau „Istoria Transilvaniei” scri-

să dimpreună cu Profesorul 

Ioan Bolovan, ori „Istoria Tran-

silvaniei” în trei volume de 

mai mulţi autori pe care o co-

ordonează dimpreună cu Tho-

mas Nägler şi Magyari An-

drás, toate ne grăiesc nouă 

despre un mare erudit. Şi am 

amintit doar câteva lucrări.

Sau când este vorba de a 

pune la punct unele lucruri, 

nu putem uita cartea sa „Is-

toria, miturile şi adevărul”, 

pe care ar trebui să o citeas-

că toţi intelectualii noştri. Car-

tea răspunde punct cu punct 

tendinţelor de „demitologiza-

re” din istoriografi a contem-

porană. Ioan-Aurel Pop găseş-

te calea de mijloc şi introdu-

ce în mod elegant un spirit 

critic în istoriografi a româ-

nească „fără a demola valori-

le şi personalităţile”, cum ar 

zice Părintele Jan Nicolae.

Este greu de rezumat pal-

maresul activităţii sale ştiinţi-

fi ce şi de a menţiona toate in-

stituţiile naţionale şi interna-

ţionale al căror membru este. 

Şi tot aşa de greu este a po-

meni colegiile şi consiliile de 

redacţie din care face parte.

În Metropola Transilvani-

ei, Cluj-Napoca, ne-am obiş-

nuit să-l vedem prezent la 

toate manifestările ştiinţifi -

ce şi culturale. Şi, pe bună 

dreptate, a ajuns Preşedin-

tele Academiei Române. Es-

te o desfătare sufl etească să 

participi la manifestările pre-

zidate de acest om. Şi ele nu 

sunt puţine, dacă ar fi  să 

menţionăm doar cele prile-

juite de cei 100 de ani ai U-

niversităţii „Babeş-Bolyai”, 

al cărei rector a fost.

Şi am stat mult pe gânduri, 

dacă în aceste vremuri când 

unii au rezervă faţă de Bise-

rică, numită de Eminescu „ma-

ma Neamului Românesc”, să 

mai amintesc faptul că acest 

om integru este membru atât 

în Adunarea Eparhială de la 

Cluj, cât şi în Adunarea Naţi-

onal Bisericească.

Dar dacă totuşi l-am amin-

tit pe Mihai Eminescu, tot el 

mă va ajuta să-mi răspund la 

o întrebare: cum se face că 

acest om de mare greutate spi-

rituală şi ştiinţifi că, Ioan-Au-

rel Pop, poate fi  denigrat de 

către unii? Răspunsul ni-l dă 

Eminescu în versuri: „Dar a-

fară de acestea, vor căta vieţii 

tale/ Să-i găsească pete mul-

te, răutăţi şi mici scandale-/

Astea toate te apropie de dân-

şii ... Nu lumina/ Ce în lume-ai 

revărsat-o, ci păcatele şi vina, 

/Oboseala, slăbiciunea, toate 

relele ce sunt/ Într-un mod fa-

tal legate de o mână de pă-

mânt;” (Scrisoarea I-a).

Cred că sunt multe şi seri-

oase motivele pentru care pe 

acest intelectual şi om de şti-

inţă din România trebuie să-l 

preţuim din tot sufl etul. Este 

model în ce priveşte condui-

ta morală şi ştiinţifi că, un om 

al literelor şi al virtuţii. Dixi 

et salvavi animam meam! 

„Frânghia de nisip”
† Arhiepiscopul şi Mitropolitul ANDREI

Darius Echim 

 Seminarul internațional 

de Medicină și Teologie de 

la Bistrița, ajuns la ediția a 

XIX-a, s-a desfășurat anul 

acesta exclusiv online, în 

contextul pandemiei actua-

le, fi ind organizat de Arhie-

piscopia Ortodoxă Română 

a Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca, Asociația Me-

dicală Română, fi liala Bistrița-

Năsăud, Centrul de Bioetică 

UBB Cluj-Napoca și Societa-

tea Română de Bioetică. 

Ediția din acest an, având în 

vedere situația generată de 

noul coronavirus, a avut ca 

temă: „Provocările medica-

le, teologice, sociale și cul-

turale, întâlnite în contextul 

marilor epidemii”.

 Evenimentul a debutat luni, 

25 mai 2020, la ora 9:00, pe 

site-ul Facultății de Teologie 

Ortodoxă, în sala virtuală „A”, 

găzduită de platforma „Zoom 

meetings”, cu participarea on-

line a Înaltpreasfi nțitului Pă-

rinte Arhiepiscop și Mitropo-

lit Andrei, a Preasfi nțitului Pă-

rinte Benedict Bistrițeanul, a 

zeci de cadre universitare, me-

dici, psihologi, studenți și pu-

blic divers.

În deschidere, Înaltpreasfi nțitul 

Părinte Andrei a susținut o pre-

legere și i-a felicitat pe cei implicați 

în organizarea manifestării, pen-

tru inițiativă, perseverență și te-

ma actuală. De asemenea, au 

mai luat cuvântul: rectorulul 

Universității Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca, prof. univ. dr. psih. 

Daniel David, și rectorul 

Universității de Medicină și Far-

macie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-

Napoca, prof. univ. dr. Anca Da-

na Buzoianu.

Apoi, participanții au dez-

bătut probleme centrate pe te-

ma „Pandemie și Cultură”. Prin-

tre aceștia, Preasfi nțitul Părin-

te Benedict Bistrițeanul, Epi-

scopul-vicar al Arhiepiscopiei 

Vadului, Feleacului și Clujului, 

a vorbit pe tema  „Problema 

fricii în vreme de pandemie. O 

perspectivă teologico-ascetică”.

Lucrările simpozionului, 

inițiat și coordonat de prof. 

univ. dr. Mircea Gelu Buta, 

au continuat cu luări de cu-

vânt în cadrul secțiunilor: 

Medicină Legală-Bioetică, 

Psihologie-Sociologie, Tera-

pie Medicală și Spirituală, 

Istorie si Artă Sacră.

„Realitatea ne arată că 

problemele cu care se con-

fruntă omenirea, lumea în 

care trăim, reclamă în mod 

obligatoriu recursul la etică 

și morală. Dacă primul fac-

tor îl constituie criza profun-

dă pe care o traversează ome-

nirea, cel de-al doilea repre-

zintă resurgența religiei la 

scară planetară. Nu în ulti-

mul rând, este vorba de viața 

reală cu numeroasele ei pro-

bleme și aspecte, ce vizează 

guvernanța globală, ocroti-

rea mediului înconjurător, 

dar și comportamentul față 

de semeni, în diversele lui 

circumstanțe, precum cele 

medicale, politice, sau de 

afaceri. Și atunci putem ad-

mite că lumea are o proble-

mă a îngrijirilor de sănăta-

te, o problemă socială, o pro-

blemă ecologică, o proble-

mă politică, o problemă de 

securitate globală și multe 

altele, iar soluționarea lor 

depinde în mare măsură de 

modeul în care este perce-

pută problema morală, care 

în acest fel devine problema 

proeminentă a lumii noastre 

și care, trebuie să recuoaștem, 

depinde în mare măsură de 

problema spirituală. Sigur, 

nu numai etica medicală se 

clatină din cauza hărțuirii 

științifi ce, tehnice și econo-

mice. Turbulențe etice dato-

rate progresului sunt semna-

late în aproape toate dome-

niile de activitate, iar vremu-

rile pe care le trăim sunt mar-

cate de criză – adică o situație 

de neclaritate și incertitudini 

în care totul depinde de pu-

terea de a distinge și a jude-

ca evenimentele și evoluția 

lor.”, spune prof. dr. Mircea 

Gelu Buta de la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca.

Evenimentul științifi c s-a 

bucurat de participarea unui 

număr mare de cadre didac-

tice universitare, cercetători, 

cadre medicale și invitați din 

țară și din străinătate, prin-

tre care s-au numărat: arhim. 

prof. Teofi l Tia (Cluj-Napo-

ca), pr. prof. Ioan Chirilă 

(Cluj-Napoca), Vasile Astă-

răstoae (Iași), Adrian Opre 

(Cluj-Napoca), Huib Wursten 

(Olanda), Christi Degen (Ger-

mania), Divya Susan Varkey 

(Elveția), Rebeleanu Codrin 

(Bistrița), Daniel Buda (Si-

biu) Mihaela Palade 

(București), Paulo Finuras 

(Portugalia)  și alții. 

Despre provocările medicale şi teologice, în contextul marilor 
epidemii, la Seminarul de Medicină şi Teologie, ediţia a XIX-a
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
În această săptămână petreci timp ală-

turi de persoanele importante din viața 
ta. Astfel, ai parte de momente importan-
te alături de prieteni și familie și chiar 
reușești să rezolvi o serie de probleme 
mai vechi. În plus, îți organizezi timpul 
astfel încât să te poți ocupa și de pasiuni.

Taur
Începi să ai din ce în ce mai multă 

încredere în propria persoană. Astfel, 
îți lași creativitatea să zburde și găsești 
curajul necesar pentru a discuta des-
chis despre ideile pe care le ai. La fi -
nalul săptămânii primești o veste bu-
nă pe plan profesional.

Gemeni
Ai parte de o săptămână plină de 

energie pozitivă în care te bucuri de 
reușite pe toate planurile. În plus, în-
cepi să ai mai multă încredere în pro-
pria persoană și începi să privești lu-
crurile cu mai multă deschidere. Îți des-
coperi o pasiune nouă.

Rac
Vrei să faci schimbări importante în 

viața ta, în special pentru a putea scă-
pa de rutină. Începi să acorzi mai mul-
tă atenție stării de spirit și vrei să ai 
mai multă grijă de sănătatea psihică. 
Astfel, renunți la persoanele toxice din 
viața ta.

Leu
Vrei să petreci cât mai mult timp cu 

prieteni pe care nu ai mai văzut în ul-
tima vreme. Astfel, pui la punct un 
plan de ieșire din oraș și vă bucurați 
de timp petrecut în natură. Mai mult, 
înveți să îți organizezi mai bine tim-
pul, în funcție de priorități. 

Fecioară
Creativitatea te caracterizează, în a-

ceastă săptămână. Astfel, reușești să duci 
la bun sfârșit tot ceea ce îți propui și, în 
plus, îți rămâne timp pentru a te ocupa 
și de pasiunile pe care le ai. Reușești să 
îi motivezi și pe cei din jurul tău.

Balanţă
Ai parte de o săptămână plină de 

romantism. Petreci timp de calitate ală-
turi de partenerul de cuplu și te bucuri 
de fi ecare moment de intimitate. În 
plus, reușiți să vă faceți unele planuri 
de viitor împreună.

Scorpion
Simți nevoia să părăsești pentru câteva 

zile agitația specifi că orașului alături de o 
persoană importantă pentru tine. În plus, 
înveți să vorbești mai deschis despre ceea 
ce simți, cât și despre problemele cu care 
te-ai confruntat în ultima vreme.

Săgetător
Te concentrezi pe tot ce înseamnă 

spiritualitate. Vrei să începi să te cunoști 

mai bine și, prin urmare, să înțelegi cu 
adevărat de îți dorești de la viitor. Ast-
fel, petreci mult timp singur într-o în-
cercare de a te redescoperi.

Capricorn
Nu reușești să îți controlezi emoțiile 

așa cum îți dorești și ai tendința de 
a reacționa impulsiv, chiar și atunci 
când vine vorba de persoanele im-
portante din viața ta. Încearcă să pe-
treci mai mult timp singur. Nu reușești 
să îți controlezi emoțiile așa cum îți 
dorești și ai tendința de a reacționa 
impulsiv, chiar și atunci când vine 
vorba de persoanele importante din 
viața ta. Încearcă să petreci mai mult 
timp singur.

Vărsător
Te concentrezi pe tot ce înseamnă 

probleme fi nanciare. Vrei să reușești să 
îți atingi obiectivele când vine vorba 
de bani, iar pentru asta începi să 
muncești mai mult decât în mod nor-
mal. Încearcă totuși să nu te extenu-
ezi.

Peşti
Începi să petreci mai mult timp ală-

turi de familie. Te bucuri de timp de 
calitate petrecut în compania acestor 
persoane importante din viața ta și, 
astfel, reușești să elimini din stresul 
acumulat în ultima perioadă.

Horoscop săptămânal, 25 - 31 mai
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

PVÂNZĂRI/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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, 

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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apă, front 90 m la drumul prin-
cipal. 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. (4.5)

¤ 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

(3.6)

¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-
foane la 0749-974302.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comu-
nitate), cat. B și C, cunoscă-
tor al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. 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. (2.25)

¤ 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.

¤ 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. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, nou, preț convenabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0364-808316. (4.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând pătuț cu sertare pen-
tru copii, din lemn. Informații 

la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând haine din piele pen-
tru dame și bărbați, scurte și 
lungi (neagră, nr. 52). 
Informații la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând cizme lungi militare, 
nr. 42, negre, cu carâmb î-
nalt. Sunați la nr. de telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(3.7)

¤ 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. 
(3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând flex puțin folosit și 
mașină de găurit electrică, 
preț 180 RON. tPentru 
informații și detalii suplimen-
tare sunați la telefonul 0745-
569336. (3.7)

¤ Vând cizme bărbați nr. 41-
42, cu carâmb înalat, șanuri 
(militare din box). Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând cizme de dame din 
piele, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ 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

¤ ETI DUAL INSTALARI S.R.L., 
CUI: 26645582, pierdut Certifi-
cat Constatator eliberat în baza 
declaraţiei pe proprie răspun-
dere la data de 18.03.2010. Se 
declară nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator de 
autorizare a fi rmei EUROVENSIS 
S.R.L., având C.U.I. 3173049 și 
J12/231/18.01.1993. 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.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

ANUNŢ

În atenţia cetăţenilor din comuna Geaca

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

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

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

ANUNŢ CAMPANIE DE COLECTARE

Campanii de colectare DEEE

A cincea acţiune de colectare 
a deşeurilor electrice din acest an 
se va desfăşura sâmbătă, 30 mai 
2020 şi va fi  organizată de Rosal 

împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:

• Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
• Centru – zona Sala Sporturilor
• Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului           

de pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt 
preluate de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, 
la solicitarea beneficiarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

 ¤ DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).

 ¤ DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele 
și acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare 
se vor desfăşura conform următorului program:

- 27.06.2020    -             29.08.2020
- 25.07.2020    -             26.09.2020

   -             31.10.2020
   -             28.11.2020
   -             26.12.2020

INFORMARE

Această informare este efectuată de PAROHIA 
REFORMATĂ HUEDIN, cu sediul în judeţul Cluj, oraș 
Huedin, Piaţa Republicii, nr. 28, ce intenţionează să solicite 
de la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă 
Crișuri, aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii 
de construire: Liceu cu 13 clase, amenajări exterioare, 
împrejmuire, racorduri şi branşamente, în orașul Huedin, 
strada 1 Mai, nr. C.F. 53543, număr cadastral 53543.

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta temporar 
următoarele ape uzate: ape menajere, ce se vor evacua în 
Crișul Repede după ce au fost epurate prin metoda 
mecano-biologică.

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 amplasament pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresasolicitantului după data de 
28.05.2020.ANUNȚ ACORD DE MEDIU

POP SILAGHI IONEL anunţă publicul interesat asupra 
depuneri solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A 
EXPLOATAŢIEI AGRICOLE“, propus a fi  amplasat în sat 
Bălcești, com. Beliș, fn, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul POP SILAGHI IONEL în zilele 
de luni, între orele 9.00-14.00; marţi-joi între orele 
9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.
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Cum vor arăta 
cursele de F1 în 2020
Consiliul mondial al sportului au-
tomobilistic (FIA), instanţa con-
ducătoare a Formulei 1, a preci-
zat, miercuri seară, modalităţile 
care vor fi  impuse echipelor din 
„Marele Circ” la viitoarele Grand 
Prix-uri, ce se vor disputa cu por-
ţile închise, fără public.
Pentru a limita circulaţia la 
standuri și la garaje, cele zece 
echipe vor fi  limitate la un per-
sonal care să nu depășească 80 
de persoane (faţă de peste 100 
în mod obișnuit) pe toată dura-
ta evenimentului.
Totodată, maximum 60 de ingi-
neri, tehnicieni și mecanici vor fi  
autorizaţi să lucreze la cele două 
monoposturi ale fi ecărei echipe.
Această cifră va permite astfel 
ca doar 20 de persoane să se 
ocupe de celelalte sarcini: primi-
re și masă, serviciu de presă, se-
curitate, șoferi de camion etc.
Criza coronavirusului a bulver-
sat complet sezonul din cel mai 
important campionat automo-
bilistic al planetei, care trebuia 
să înceapă pe 15 martie, la 
Melbourne. În total, zece Mari 
Premii din acest an au fost anu-
late (Australia, Monaco și 
Franţa) sau amânate pentru 
date ulterioare (Bahrain, China, 
Vietnam, Olanda, Spania, 
Azerbaidjan și Canada).
Formula 1 plănuiește să încea-
pă sezonul 2020 cu două curse 
în Austria, pe circuitul Red Bull 
Ring din Spielberg, în zilele de 
5 și 12 iulie.

Băluţă, primul 
român care înscrie 
după pandemie
Fotbalistul român Alexandru 
Băluţă a marcat golul victoriei 
echipei Slovan Liberec, 1-0 cu 
SK Dynamo Ceske Budejovice 
în deplasare, în etapa a 25-a a 
campionatului Cehiei.
Băluţă a marcat în minutul 50 al 
partidei, fostul jucător al 
Universităţii Craiova fi ind primul 
fotbalist român care înscrie un gol 
după izbucnirea pandemiei de co-
ronavirus. Jucătorul împrumutat 
de la Slavia Praga a evoluat 80 
de minute în această partidă.
Internaţionalul român are 4 go-
luri marcate în 15 partide în 
acest campionat.
În alt meci, Sparta Praga a fost în-
vinsă pe teren propriu de Viktoria 
Plzen cu 2-1. Portarul român Florin 
Niţă a fost rezervă la Sparta.

Telenovelă 
încheiată! Hagi Jr. 
rămâne la Glasgow.
Ianis Hagi, mijlocașul echipei naţi-
onale a României, a fost transferat 
defi nitiv de formaţia scoţiană în 
urma unor negocieri complicate.
Fiul lui Gheorghe Hagi s-a ară-
tat extrem de încântat de peri-
oada petrecută la Rangers în 
perioada în care a fost împru-
mutat de la Genk.
„Abia aștept să joc din nou cu 
acest tricou minunat. Au existat 
interese și de la alte echipe, dar 
prioritatea mea a fost mereu să 
revin la Glasgow și să joc pentru 
Rangers. Mi-a plăcut împrumu-
tul meu aici abia aștept să joc 
din nou în faţa fanilor, dar sper 
acum sper că toţi sunteţi bine, și 
familiile voastre la fel, și sunteţi 
sănătoși și în siguranţă", a de-
clarat Ianis Hagi, conform site-ul 
ofi cial al Glasgow Rangers.

Pe scurt

Tibi Demeter
sport@monitorulcj.ro

Echipa de handbal femi-

nin a Universităţii Cluj 

riscă să fi e depunctată în 

sezonul viitor după ce 

clubul a pierdut un litigiu 

cu Ionica Munteanu.

Cosmin Sălăjan şi Codruţ Cri-

şan, oamenii care au condus U-

niversitatea Cluj până în 2018, 

au lăsat probleme mari în ur-

mă. Formaţia clujeană a avut în 

ultimii ani mai multe litigii cu 

foste jucătoare, iar ultimul s-a 

fi nalizat în această săptămână.

Ionica Munteanu a câştigat 

litigiul cu Universitatea Cluj, iar 

clubul „alb-negru” este obligat 

să plătească 17.000 de euro în 

10 zile, altfel va începe sezonul 

cu o penalizare de 1 punct sau 

mai multe în funcţie de cât de 

repede se vor achita banii. La 

fi ecare 10 zile de întârziere pen-

tru plata restanţei, „U” va înca-

sa o penalizare de 1 punct.

„Sancţionarea clubului CS „U” 

Cluj-Napoca cu scăderea unui 

punct din cele obţinute în com-

petiţia de la cel mai înalt nivel, 

începând cu data de 27.05.2020, 

urmând ca la fi ecare 10 zile, să 

se aplice aceeaşi penalitate con-

form art. 8.12 din R.S.T.J.H ra-

portat la art. 76.3. din regulamen-

tul disciplinar”, se arată în hotă-

rârea apărută pe site-ul FRH.

Ionica Munteanu îşi va re-

cupera astfel banii pe care tre-

buia să îi încaseze în sezonul 

2016/2017, însă pe care vechea 

conducere nu i-a achitat.

Cazul portăriţei nu este 

singular, iar în urmă doi ani 

un caz similar s-a petrecut şi 

în cazul Adrianei Holhoş. Fos-

ta handbalistă a avut de re-

cuperat 33.000 de euro după 

ce nu a fost plătită în perioa-

da 2011/2012.

Noua conducere promite 
nume importante

La „U” a fost dezastru în 

ultimele sezoane, iar echipa 

a luptat de fi ecare dată până 

în ultimul meci pentru salva-

rea de la retrogradarea, mo-

tiv pentru care „vechea gar-

dă” a fost îndepărtată. În ciu-

da problemelor lăsate în ur-

mă la „U” există speranţe 

pentru un nou început.

Clubul a renunţat la cola-

borarea cu antrenorul Alin 

Bondar, dar şi mai multe ju-

cătoare care nu au dat ran-

damentul aşteptat de ofi ciali. 

La „U” sunt aşteptate acum 

nume importante în urmă-

toarele săptămâni, iar primul 

transfer confi rmat este cel al 

Denisei Şelever, o jucătoare 

care evoluează pe postul de 

extremă stânga.

Şelever, 23 de ani, a evo-

luat în ultimul sezon la Glo-

ria Buzău, însă nu a primit 

prea multe şanse, fi ind re-

zerva Anei Mariei Iuganu, 

componenta lotului naţional.

„U” Cluj, obligată să plătească 17.000 
de euro către Ionica Munteanu

FRF a aprobat noul protocol 

care va fi  pus în aplicare 

odată cu reluarea sezonu-

lui. Conform estimărilor, 

meciurile de fotbal din Liga 

1 se vor relua pe 13 iunie, 

dar totul trebuie aprobat de 

Guvern. Toate competiţiile 

au fost suspendate la mijlo-

cul lunii martie din cauza 

epidemiei de coronavirus.

Fotbaliştii vor trebui să păs-

treze o distanţă de cel puţin 2 

metri unul faţă de celălalt în 

timpul antrenamentelor, în timp 

ce echipa şi rezervele nu vor 

avea voie să stea împreună îna-

intea meciurilor. În plus, jucă-

torii riscă amenda şi suspenda-

re de la 6 până la 12 partide da-

că scuipă sau îşi sufl ă nasul pe 

teren, potrivit documentului 

aprobat de FRF.

Meciurile se vor disputa fă-

ră spectatori cel puţin până la 

fi nalul sezonului actual, iar în 

incinta arenei vor fi  acceptate 

maxim 150 de persoane în tim-

pul meciurilor cu tot cu jucă-

tori. UEFA a cerut FRF ca până 

la 1 iunie să prezinte un plan 

privind reluarea meciurilor.

Cinci schimbări pe meci 
în campionat şi Cupă

Comitetul Executiv al Fede-

raţiei Române de Fotbal a hotă-

rât ca regula privind cele 5 schim-

bări permise în timpul unei par-

tide să se aplice şi în Cupa Ro-

mâniei după ce până în prezent 

a fost adoptată modifi care doar 

pentru Liga 1.

„Având în vedere modifi ca-

rea temporară a Legilor Jocu-

lui aprobată de IFAB la propu-

nerea FIFA, Comitetul Execu-

tiv al FRF, întrunit azi a decis 

ca până la fi nalul sezonului 

2019/2020, echipele partici-

pante în Cupa României să 

poată efectua 5 înlocuiri pe 

toată durata desfăşurării jocu-

lui. Pentru a nu fi  afectată cur-

sivitatea jocului, acestea vor 

fi  realizate în cel mult trei mo-

mente de întrerupere a parti-

dei. În plus, cluburile partici-

pante în competiţie pot înscrie 

în raportul arbitrului un nu-

măr maxim de 20 de jucători, 

cu obligaţia ca 8 dintre aceş-

tia să fi e jucători formaţi la ni-

vel naţional. Aceleaşi reguli se 

vor aplica şi la barajul de men-

ţinere/promovare în Liga I", a 

informat FRF cluburile.

Regula celor 5 schimbări per-

mise pe durata unui joc a fost 

testată în cadrul califi cărilor pen-

tru viitoarea ediţie a Campiona-

tului European U21, care au de-

butat în toamna anului trecut.

De asemenea, pentru Liga 

a II-a, cartonaşele galbene pri-

mite până acum în acest se-

zon vor fi  anulate. În situaţia 

jucătorilor care au acumulat 

până acum 4, 7, 9 sau mai 

multe cartonaşe galbene, aceş-

tia vor avea drept de joc în pri-

ma etapă din play-off, dar sanc-

ţiunea fi nanciară nu se va anu-

la. Referitor la suspendările 

survenite în urma cartonaşe-

lor roşii, acestea nu se vor ri-

dica. În plus, în play-off-ul Li-

gii a II-a, jucătorii vor fi  sus-

pendaţi la fi ecare două carto-

naşe galbene încasate.

Reguli drastice în Liga 1. Fotbaliștii riscă 12 
etape de suspendare pentru un scuipat.
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că jucătorii riscă să fie suspendaţi între 6 şi 12 meciuri 
și să plătească o amendă dacă scuipă sau îşi suflă nasul pe teren

George Țucudean într-un duel cu un apărător al Universității Craiova la o partidă din Liga 1

Nneka Onyejekwe (foto), 

una dintre cele mai valoroa-

se handbaliste românce, va 

juca la CS Dinamo şi în sezo-

nul următor, ea semnând un 

"contract de Champions 

League", informează site-ul 

ofi cial al grupării din 

Şoseaua Ştefan cel Mare.

„Managementul echipei fe-

minine de volei lucrează în a-

ceste zile la defi nitivarea lotu-

lui în vederea noului sezon com-

petiţional. Graţie poziţiei de vi-

cecampioană din ediţia trecută, 

Dinamo şi-a câştigat dreptul de 

a se înscrie în Champions Lea-

gue, astfel că obiectivele trupei 

alb-roşii vor fi  înalte. La fel şi 

lotul. Prima jucătoare anunţată 

din noul lot este una de top: 

Nneka Onyejekwe continuă la 

Dinamo. Nneka a venit la Di-

namo între pauza dintre turul 

şi returul campionatului trecut 

şi a reuşit, prin evoluţiile sale, 

să contribuie decisiv la atinge-

rea obiectivului – locul doi în 

Divizia A1. În vârstă de 30 de 

ani, Nneka este un centru pe 

cât de puternic, pe atât de intu-

itiv. Ea a fost declarată cea mai 

bună jucătoare de volei a ţării 

în 2017 şi 2018. De asemenea, 

în 2019 a fost prima jucătoare 

din topul general alcătuit de FR 

de Volei”, se menţionează pe si-

te-ul citat.

Născută la Haţeg, la 18 au-

gust 1989, Nneka Onyejekwe a 

evoluat până în ianuarie 2019 la 

Alba Blaj, echipă cu care a cu-

cerit două titluri naţionale (2017 

şi 2019) şi două Cupe ale Româ-

niei, jucând şi o fi nală a Ligii 

Campionilor în 2018. Anterior, 

Nneka a mai câştigat 4 titluri de 

campioană a României cu CSU 

Metal Galaţi (2007, 2008, 2009, 

2010), 3 titluri de campioană a 

Elveţiei cu Volero Zurich (2011, 

2012, 2013), 2 titluri de campi-

oană a Franţei cu Racing Club 

de Cannes (2014, 2015) şi un ti-

tlu de campioană a Germaniei 

cu Dresdner Sportclub 1898 

(2016). Ea are zece sezoane ju-

cate în Liga Campionilor.

Nneka Onyejekwe 
rămâne la CS Dinamo
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