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CAMPANIE SOCIALĂ

Situația epidemiei 
de coronavirus

1.760 de persoane infectate la ni-

vel național

  ? persoane infectate/în carantină 
în județul Cluj

8.666 persoane în carantină

132.641  de persoane în izolare

169 vindecați

40 decese
*Potrivit ultimei înștiințări a Grupului 

de Comunicare Strategică (duminică, ora 13:00)

#staiacasă

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

ECONOMIE

O legendă a industriei clujene 
își închide porțile din aprilie

ACTUALITATE

Rovinieta nu se prelungește 
pe perioada stării de urgență
Rovinieta în baza căreia se circulă pe dru-
murile naționale și pe autostrăzi nu se 
prelungește automat pe perioada stării de 
urgență. Precizarea a fost făcută de 
reprezentanții Companiei Naționale de Ad-
ministrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), 
ca urmare a informațiilor eronate apărute în 
spațiul public.
Conducerea CNAIR a explicat că rovinieta 
nu se încadrează în categoria documentelor 
eliberate de autoritățile publice. Valabilitatea 
ei încetează la sfârșitul ultimei zile a perioa-
dei pentru care a fost achitat tariful și se 
poate prelungi la majoritatea benzinăriilor.
Nici verifi cările auto periodice nu se pre-
lungesc automat în această perioadă, co-
munică Registrul Auto Român (RAR). Pe 
acest subiect, prefectul județului Cluj, Mir-
cea Abrudean, a cerut un punct de vedere 
la RAR. În răspunsul instituției se arată că 
Ordonanță guvernamentală se referă strict 
la „documente ale instituțiilor publice”, iar 
verifi cările tehnice auto sunt făcute de fi r-
me particulare autorizate.

Producătorul de articole de robinetărie Armă-
tura din Cluj-Napoca, listat la Bursa de Valori 
București (BVB), este pe cale să își închidă 
ofi cial porțile, după o istorie de 135 de ani.
Un document al companiei, analizat de 
profi t.ro, relevă că este pregătită o decizie 
de încetare a activității de producție „în cel 
mai scurt timp”, ce ar urma să fi e luată lu-
na viitoare, iar Consiliul de Administrație 
va fi  împuternicit să ia toate măsurile nece-
sare în acest sens.
Armătura Cluj a fost ultima dată în posesia 
unui grup format din mai mulți investitori, 
principalul fi ind Herz Armaturen. Contrac-
tul dintre cele două părţi a încetat anul tre-
cut, fi ind înregistrate pierderi de 3,36 mili-
oane de lei, adică cu 76% mai mari faţă de 
anul 2019. Anul trecut, Armătura Cluj mai 
avea maxim 50 de persoane angajate.

Un an școlar ratat!
Profesorii se plâng că pierd mai mult timp cu educația desfășurată online

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat că va preciza „în scurt timp” când va fi reluat anul școlar. 
Până atunci, profesorii spun că România nu este pregătită pentru sistemul educațional online. Pagina 4
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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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Eurodeputatul clujean 

Daniel Buda anunţă noi 

măsuri în sectorul agricol 

pentru sprijinirea agri-

cultorilor.

În calitate de vicepreședinte 

al Comisiei de Agricultură și Dez-

voltare Rurală din Parlamentul 

European, europarlamentarul 

PNL i-a transmis o scrisoare co-

misarului european pentru agri-

cultură, Janusz Wojciechowski, 

solicitându-i ca în virtutea pre-

rogativelor de care dispune, să 

activeze rezerva pentru situațiile 

de criză din sectorul agricol, pre-

văzută la art. 25 din Regulamen-

tul (UE) nr. 1306/2013, pentru 

a sprijini fermierii să 

supraviețuiască pe piață și să 

furnizeze alimente sufi ciente 

pentru cetățeni, în contextul cri-

tic generat de coronavirus.

Potrivit art. 25 din Regula-

mentul (UE) Nr. 1306/2013, „se 

stabilește o rezervă menită să 

ofere sprijin suplimentar sec-

torului agricol în cazul unor 

crize majore care afectează 

producția sau distribuția agri-

colă. Cuantumul total al re-

zervei este de 800 milioane 

de euro, cu tranșe anuale e-

gale de 400 de milioane (la 

prețurile din 2011), pentru pe-

rioada 2014 – 2020”.

„De asemenea, am solicitat 

identifi carea de îndată și mobi-

lizarea altor fonduri europene 

disponibile la nivelul Comisiei 

Europene, pentru a fi  injectate 

urgent în sectorul agricol care 

să permită statelor membre să 

prevină o criză majoră pe piața 

laptelui dar și în alte sectoare 

agricole. Astăzi, fermierii se văd 

în imposibilitate de a-și vinde 

laptele deoarece procesatorii re-

fuză să îl mai colecteze, în 

condițiile în care nu își pot vin-

de produsele mai departe”, spu-

ne eurodeputatul clujean.

Comisia Europeană și 

autoritățile naționale trebuie să 

se preocupe de intervenția ur-

gentă în vederea stocării priva-

te a acestor produse, ceea ce le 

va permite fermierilor să trea-

că peste această perioadă difi -

cilă, afi rmă Buda.

„Cu toții avem obligația să 

fi m solidari cu agricultorii ca-

re trebuie să își păstreze ca-

pacitatea de a furniza în ali-

mente de calitate și la prețuri 

accesibile, conștienți fi ind că, 

în caz contrar, ne putem afl a 

în viitorul apropiat în fața u-

nei crize alimentare. Tocmai 

de aceea, este nevoie să 

acționăm de îndată pe toate 

planurile pentru a valorifi ca 

fi ecare cent de la nivel euro-

pean în vederea salvării celor 

care produc mâncare. No far-

mers, No food! (n.red. fără 

fermieri, nu este mâncare)”, 

avertizează Daniel Buda.

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL/PPE): 
„Avem obligația să fim solidari cu agricultorii!”

Autoritatea Electorală 

Permanentă (AEP) propu-

ne ca alegerile locale să fi e 

organizate în termen de cel 

mult 6 luni de la momen-

tul încetării stării de 

urgenţă, deoarece, în con-

textul actual al pandemiei 

de coronavirus, o mare 

parte din etapele procesu-

lui electoral nu se pot des-

făşura, a declarat preşedin-

tele AEP, Constantin-Florin 

Mituleţu-Buică.

Mituleţu-Buică a apreciat 

că este nevoie de o decizie 

politică în privinţa alegerilor 

locale, având în vedere că, da-

că acestea s-ar ţine la termen, 

în perioada următoare trebu-

ie demarate procedurile pen-

tru organizarea şi desfăşura-

rea lor. De asemenea, AEP a 

transmis o scrisoare către 

președintele Klaus Iohannis 

și premierul Ludovic Orban 

prin care spune că situația din 

momentul de față face „cva-

si-imposibilă” organizarea ale-

gerilor locale la data stabili-

tă, 28 iunie.

„În atribuţiile AEP intră or-

ganizarea proceselor electo-

rale şi a referendumurilor. 

Drept urmare, în perioada ur-

mătoare ar trebui să demarăm 

procedurile pentru organiza-

rea şi desfăşurarea alegerilor 

locale, potrivit discuţiilor, din 

28 iunie anul acesta, iar pro-

cedurile din 13 aprilie. În acest 

context, am adus la cunoştin-

ţa factorilor politici decizio-

nali ai momentului că trebu-

ie făcute nişte proceduri, tre-

buie date nişte hotărâri de gu-

vern pentru stabilirea buge-

tului alegerilor, pentru stabi-

lirea unor măsuri şi a progra-

mului calendaristic şi a datei 

alegerilor. Şi în contextul în 

care ne afl ăm, este nevoie de 

o decizie politică dacă ţinem 

sau nu aceste alegeri”, a pre-

cizat preşedintele AEP.

El a adăugat că, în contex-

tul actual, o mare parte din 

etapele procesului electoral 

nu se pot desfăşura. Totoda-

tă, șeful AEP a transmis și un 

proiect de lege prin care Au-

toritatea Electorală Permanen-

tă propune prelungirea man-

datelor actualilor aleși locali 

pe timpul stării de urgență și 

organizarea alegerilor locale 

în cel mult 6 luni de la înce-

tarea stării de urgență.

„Este o misiune cvasi-impo-

sibilă, aşa cum vedem noi lu-

crurile, pentru că la momentul 

demarării proceselor electora-

le trebuie strânse semnături, 

trebuie făcute dosarele de can-

didatură, trebuie făcută cam-

panie electorală. Or, dacă sun-

tem într-un context în care apro-

pierea socială este o problemă, 

atunci o mare parte din aceste 

etape nu se pot desfăşura. Ace-

leaşi autorităţi ale statului ca-

re sunt implicate în procesele 

de pandemie de coronavirus 

vor fi  implicate începând cu 

data de 13 aprilie în procesele 

electorale, fi e că este vorba de 

STS, MAI, prefecturi, primării. 

Şi, imediat după data de 13, 

se va înfi inţa BEC, se vor în-

fi inţa birourile electorale jude-

ţene şi la nivelul municipiului 

Bucureşti şi va fi  nevoie, to-

tuşi, de resurse umane pentru 

a fi  implicate. Dacă vor stabili 

decidenţii politici că alegerile 

se vor ţine, atunci trebuie lu-

ate măsuri suplimentare faţă 

de altă dată, adică să implicăm 

Ministerul Sănătăţii în proce-

sul de organizare şi suprave-

ghere a secţiilor de votare, cât 

şi Ministerul Educaţiei Naţio-

nale, pentru că foarte multe 

secţii de votare sunt organiza-

te în unităţi de învăţământ”, a 

explicat Mituleţi-Buică.

Mandatul primarilor, 
prelungit de coronavirus?
Autoritatea Electorală Permanentă a propus amânarea 
alegerilor locale. Data actuală este „cvasi-imposibilă”!

Autoritatea Electorală Permanentă propune un proiect de lege în care alegerile 
locale să aibă loc la cel mult 6 luni de la încetarea stării de urgenţă. Practic, 
mandatul lui Emil Boc la cârma Primăriei Cluj-Napoca ar putea fi  prelungit.

CONSTANTIN-FLORIN 
MITULEŢU-BUICĂ | 
președinte AEP

 „Dacă situația 
continuă, propunem 
amânarea 
alegerilor. 
Potrivit Constituției, 
prelungirea 
mandatelor aleșilor 
se face prin lege, 
astfel că noi am 
făcut acest proiect 
de lege în care 
propunem 
prelungirea 
mandatelor 
aleșilor actuali.“
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

anunţat că autorităţile 

locale sunt pregătite să 

transforme Sala 

Polivalentă BT Arena în 

spital de campanie, dacă 

situaţia o va cere.

Cluj-Napoca este un im-

portant centru regional în a-

ceastă perioadă critică, iar 

Emil Boc a anunţat că, dacă 

va fi , nevoie Sala Polivalen-

tă va fi  transformată în spi-

tal de campanie. „Sala Poli-

valentă este pusă la dispoziție 

pentru un scenariu la care 

sperăm să nu ajungem”, a 

transmis primarul.

De precizat că Spitalul Cli-

nic de Boli Infecţioase şi Cli-

nica Medicală 1 din Cluj-Na-

poca tratează deja pacienţi de-

pistaţi pozitiv la COVID-19, 

iar Spitalul Municipal „Cluja-

na” este pregătit şi el pentru 

orice eventualitate.

De asemenea, președintele 

Consiliului Județean Cluj, 

Alin Tișe, a anunțat că și 

stadionul Cluj Arena ar pu-

tea fi transformat în spital 

de campanie, precum și no-

ile hale din Parcul Industri-

al Tetarom 1.

„Deoarece trebuie să fim 

pregătiți, am cerut ca noile 

hale din Parcul Industrial 

Tetarom 1 să fie pregătite 

pentru a primi, la nevoie, 

unități medicale mobile. Spe-

răm să nu ajungem la o ast-

fel de măsură. Același lucru 

l-am solicitat și în cazul Cluj 

Arena. În ambele locații tre-

buie să se asigure accesul 

securizat în perimetru, in-

cinte cu temperatură con-

trolată, acces la utilități, ve-

rificarea și, după caz, extin-

derea rețelei de curent”, a 

anunțat Alin Tișe.

Sala Polivalentă, Cluj Arena și Tetarom 1 
ar putea fi transformate în spitale de campanie

O asistentă de la Spitalul 

Orășenesc Huedin a fost 

depistaptă pozitiv la COVID-

19, fi ind al doilea cadru 

medical infectat cu noul 

coronavirus în judeţul Cluj.

Asistenta din Huedin este al 

doilea cadru medical infectat 

în judeţul Cluj, după ce zilele 

trecute a fost depistată pozitiv 

şi o asistentă de la Unitatea de 

Primiri Urgenţe din Cluj-Napo-

ca. Cadrul medical de la Hue-

din a intrat în contact cu feme-

ia în vârstă de 80 de ani care a 

contactat virusul şi a decedat 

în cursul săptămânii trecute.

Asistenta de la Huedin nu ar 

fi  folosit niciun echipament de 

protecţie, fi ind obligată să stea 

alături de bătrână în momentul 

internării din cauza stării de să-

nătate precară. În urma rezulta-

tului pozitiv, o anchetă epidemi-

ologică a fost declanșată la Spi-

talul Orășenesc Huedin, pentru 

depistarea tuturor contacţilor.

Vă reamintim că o asisten-

tă de la UPU Cluj-Napoca a 

fost confi rmată cu noul coro-

navirus în data de 24 martie, 

dar în ciuda insistenţei presei, 

totul a fost ţinut secret preţ de 

două zile. Conform unui co-

municat remis de Spitalul Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Cluj-

Napoca, au fost identifi caţi 44 

de contacţi ai asistentei, posi-

bil expuşi, prin desfăşurarea 

activităţii în toate punctele de 

lucru ale UPU-SMURD.

Încă o asistentă din Cluj 
suferă de coronavirus

O nouă victimă 
a virusului la Cluj
În cursul zilei de ieri, un băr-
bat de 71 ani, din județul 
Suceava, contact cu o persoa-
nă care a revenit din Austria, 
a devenit cea de-a 39-a victi-
mă a coronavirusului în 
România – a doua la Cluj. În 
data de 25 martie 2020, s-au 
recoltat probe biologice pen-
tru COVID-19, care au fost 
testate la Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase Cluj-Napoca.
Rezultatul testării din data de 
26 martie 2020 a fost pozitiv. 
Bărbatul a decedat ieri, 29 
martie 2020, la Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase Cluj-
Napoca, Secția ATI. 
„Patologie preexistentă: tu-
moră neuroendocrină, hiper-
tensiune arterială, anevrism 
de aortă”, a transmis Grupul 
de Comunicare Strategică.

Cadre medicale din 

Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Cluj-Napoca, 

al doilea cel mai mare spi-

tal din țară, îl acuză pe 

directorul medical, dr. 

Adela Golea, că îi descura-

jează să poarte echipament 

de protecție și că i-ar fi  

numit „isterici și paranoici”.

Mai multe cadre medicale 

de la spitalul clujean și-au că-

utat și achiziționat echipa-

ment de protecție, din banii 

lor. Asta deoarece, consideră 

ei, nu au primit protecție co-

respunzătoare din partea 

instituției, după cum au acu-

zat, sub protecția anonima-

tului, pentru cotidianul Liber-

tatea. Adela Golea spune că 

oamenii sunt speriați, dar nu 

în toate cazurile temerile lor 

sunt și justifi cate.

„Există protecție pentru 

oameni, ne-am adaptat. Nu 

e de șapte stele, e de trei ste-

le, dar trebuie să fi e funcțional. 

Da, există o spaimă genera-

lă. Acum, toți vor să fi e 

cosmonauți, indiferent dacă 

au sau nu expunere. Cred că 

trebuie să ne protejăm fi eca-

re pe nivelul nostru de expu-

nere și să avem grijă de re-

surse. Producția este aproa-

pe zero peste tot”, a precizat 

Adela Golea.

Cât despre jignirile aduse 

personalului medical care 

poartă echipament, directo-

rul medical neagă. Ea spune 

că a învățat personalul din 

subordine să se protejeze și 

altfel, și că a încercat să în-

cropească măsuri de protecție, 

chiar în lipsa celor necesare.

„V-am zis, nu avem Chi-

cago Hope. Mi-am apărat me-

reu colegii când am fost șef, 

știu în ce condiții lucrează 

și nu sunt împotriva lor, dar 

trebuie să ne adaptăm la ce 

avem. Nu mi se pare fair să 

zici că nu ai nimic. Sunt și 

alte metode prin care pot re-

duce riscul de a mă conta-

mina, încerc să mă protejez 

cu altceva. Nu ai salopetă? 

Iei cagulă impermeabilă, ha-

lat impermeabil!”, a mai 

punctat Adela Golea.

Tensiuni la Spitalul Județean? 
Dr. Adela Golea: 
„Nu avem Chicago Hope!”

DR. ADELA GOLEA | 
director medical 
Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Cluj

 „Mi-am luat o colegă și 
le-am zis: OK, astea sunt 
materialele, să vedem 
cum le putem combina, să 
le combinăm astfel încât 
să oferim protecție. 
Protecție 100% nu s-a 
putut nicăieri. Dar, până la 
urmă, meseria asta ne-am 
asumat-o cu un risc.“

Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, a declarat că pentru 

scenariul patru al epidemiei 

de coronavirus COVID-19 se 

are în vedere ca cei care sunt 

afectaţi să nu meargă în izo-

lare dacă au în familie per-

soane peste 65 de ani, ci să 

rămână în carantină, propu-

neri în acest sens fi ind făcu-

te către Ministerul de Interne 

pentru a fi  cuprinse într-o 

viitoare Ordonanţă militară.

„Avem nişte propuneri pe 

care le-am făcut la colegii noş-

tri de la Ministerul de Interne 

ca într-o Ordonanţă militară vi-

itoare să putem cuprinde şi 

acest punct în care să ne pro-

tejăm vârstele extreme şi să ne 

protejăm şi pe cei cu comorbi-

dităţi”, a afi rmat Nelu Tătaru, 

într-un interviu pentru Digi24. 

El a adăugat că în scenariul pa-

tru testările vor fi  extinse la „tot 

ce înseamnă personal medical”.

„Avem un scenariu patru în 

care testările sunt extinse la tot 

ce înseamnă persoană instituţi-

onalizată, la tot ce înseamnă 

personal medical, întâi cel care 

este contact şi simptomatic, pe 

urmă şi celălalt personal. Tre-

buie să ne protejăm personalul 

medical, trebuie să-l avem pen-

tru acest scenariu patru pe tot 

valid!”, a punctat noul minis-

tru interimar al Sănătății.

8.000 de paturi în plus 
în scenariul patru

„Suntem deocamdată la o 

medie de vârstă a pacienţilor 

de 40-49 de ani. Am văzut că 

avem mortalitate la persoa-

ne peste 65 de ani, dar am 

văzut şi persoane de 45 sau 

49 de ani. Există o patogeni-

tate crescută a acestui virus. 

Trebuie să ne adaptăm atât 

noi, ca personal medical, ca 

minister, prin dotări, prin – 

eu ştiu – asigurarea a tot ce 

înseamnă aparatură în acest 

moment în secţiile ATI, pen-

tru a putea controla aceste ca-

zuri severe şi critice”, a afi r-

mat ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru a precizat că 

pentru faza patru a epidemiei 

vor interveni şi cele 36 de spi-

tale care sunt clasifi cate ca u-

nităţi de suport şi vor aduce un 

surplus de 8.000 de paturi, com-

pletând cele 2.000 – 2.300 ca-

re sunt folosite în faza actuală 

pentru persoanele confi rmate 

cu coronavirus. Potrivit aces-

tuia, spitalele-suport vor trebui 

să aducă, pe lângă paturi, şi a-

paratură de terapie intensivă.

Cazurile ușoare 
vor fi  tratate acasă

„Scenariul patru implică tra-

tarea unor cazuri uşoare şi me-

dii la domiciliu, sub suprave-

ghere medicală, uneori chiar 

şi a voluntarilor, iar în spital 

tratamentul pacienţilor cu afec-

ţiuni coronavirus manifestări 

moderat-severe şi critice. Cele 

moderat-severe se vor afl a în 

secţiile de boli infecţioase, iar 

cele critice în secţiile de tera-

pie intensivă, sub suport ven-

tilator sau cardiovascular”, a 

punctat Tătaru.

„Avem, tot în scenariul pa-

tru, un moment în care perso-

nalul medical asimptomatic, dar 

pozitiv la coronavirus, va rămâ-

ne şi va trata pacienţii infectaţi 

cu coronavirus, care sunt spita-

lizaţi. Ne gândim la un scena-

riu patru în care intervin tocmai 

aceste unităţi de suport”, a con-

chis ministrul Tătaru.

O NOUĂ ORDONANȚĂ MILITARĂ PÂNDEȘTE LA COLȚ ODATĂ CU ATINGEREA 
PRAGULUI DE 2.000 DE CAZURI

România intră în scenariul 
patru al crizei COVID-19
Cazurile ușoare vor fi tratate la domiciliu, cadrele medicale 
asimptomatice rămân să trateze bolnavii!

Potrivit raportărilor de ieri, ora 13:00, ale Grupului de Comunicare Strategică, 
în România exista un număr total de îmbolnăviri de 1.760 de persoane

NELU TĂTARU | 
ministrul Sănătății

 „Ne interesează în acest 
moment să putem 
susţine cazurile severe şi 
critice. Mortalitatea vine 
tocmai de la aceste 
cazuri, aparatura este 
cea care ajută. Oxigenul, 
s-a văzut şi în Italia şi în 
Spania, este cel care 
menţine în viaţă un 
organism. La fel, 
comorbidităţile trebuie 
să le protejăm“

Hotel Napoca a devenit spațiu de carantină
Aproximativ 380 de români 
din Italia au aterizat, vineri 
seara, în jurul orei 23:00, 
pe Aeroportul din 
Constanţa. Printre repatriaţi 

se aflau și 81 de clujeni, ca-
re au fost îmbarcaţi spre 
Cluj-Napoca.De sâmbătă, 
Hotel Napoca îi găzduiește 
temporar pe clujenii care au 

sosit cu patru autocare de 
la Constanţa, locul unde au 
aterizat cu o seară înainte, 
cu cele două aeronave veni-
te din Italia.
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PUBLICITATE

Ministrul Educaţiei 

şi Cercetării (MEC), 

Monica Anisie, a informat 

că, „în scurt timp”, minis-

terul va transmite ce se 

va întâmpla cu examenele 

naţionale, când vor putea 

fi  reluate cursurile şi care 

vor fi  deciziile cu privire 

la susţinerea licenţei, 

dizertaţiei, titularizării 

şi examenelor pentru 

gradele didactice.

„În zilele acestea, mai 

mult decât oricând, ar tre-

bui să fi m mai buni, mai 

atenţi şi mai înţelepţi şi să 

nu credem orice ştire falsă! 

Dragi elevi şi studenţi, sti-

maţi colegi, fi ţi atenţi că în 

spaţiul public circulă tot fe-

lul de ştiri false! Nu vă lă-

saţi manipulaţi şi infor-

maţi-vă din surse ofi ciale! 

Vă rog să aveţi încredere că, 

în scurt timp, MEC va trans-

mite ceea ce se va întâmpla 

cu examenele naţionale, când 

vom putea relua cursurile şi 

care vor fi  deciziile cu privi-

re la susţinerea licenţei/di-

zertaţiei/titularizarii/exame-

nelor pentru gradele didac-

tice etc.”, afi rmă ministrul 

Monica Anisie (foto).

De asemenea, ea sublinia-

ză că toate aceste decizii pri-

vind sistemul de educaţie pen-

tru următoarea perioadă „de-

pind de evoluţia pandemiei 

de coronavirus”. „Cum bine 

se ştie, toate acestea depind 

de evoluţia pandemiei cu CO-

VID-19! Vă propun să ne asi-

gurăm că suntem în siguran-

ţă şi sănătoşi!”, a mai spus 

ministrul Educaţiei.

Potrivit comentariilor pos-

tate ulterior pe Facebook le-

gate de mesajul său, în diver-

se reţele de socializare au cir-

culat în ultimele zile informa-

ţii false atribuite Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, potri-

vit cărora cursurile aferente 

semestrului II s-ar putea re-

lua în data de 15 mai şi ar du-

ra până pe 24 iulie.

Data reluării anului şcolar 
va fi anunţată „în curând”

După primele două săptă-

mâni de predare online, 

profesorii au dezvăluit 

care sunt nevoile şi prefe-

rineţele lor.

După mai bine de două 

săptămâni de la închiderea 

şcolilor, o platformă online de 

tip „cancelarie virtuală” pre-

zintă o evaluare proprie asu-

pra nevoilor şi preferinţelor 

pe care le au profesorii care 

predau la distanţă – ce apli-

caţii folosesc, modul în care 

le folosesc, ce tip de conţinut 

le-ar fi  util, cât de difi cilă a 

fost adaptarea.

Evaluarea se bazează pe 

un eşantion de 301 de cadre 

didactice, care au răspuns în 

perioada 19-25 martie. Site-ul 

specializat didactic.ro, care 

face parte din reţeaua Intui-

text, arată, într-o prezentare 

transmisă edupedu.ro, ce ex-

perienţe au împărtăşit cadre-

le didactice care au participat 

la această evaluare. Site-ul nu 

menţionează valori de repre-

zentativitate pentru studiu, 

dar menţionează componen-

ţa eşantionului.

La studiu au luat parte 

educatori şi profesori din în-

văţământul primar, gimnazi-

al şi liceal, din mediul urban 

(64,1%) şi rural (35,9%). De 

asemenea, procentul de par-

ticipanţi care au defăşurat de-

ja ore la distanţă se ridică la 

95,3%. Numărul de profesori 

care au folosit soluţii video 

pentru a susţine lecţiile la 

distanţă: 48% (55% dintre 

cadrele didactice din învăţă-

mântul primar, 54% dintre 

cadrele din învăţământul gim-

nazial, 43% dintre cadrele 

din învăţământul liceal).

Telefonul, cel mai folosit 
aparat de către elevi

42,2% dintre participanţii 

la studiu susţin că alocă pes-

te 3 ore în plus pentru pregă-

tirea orelor în contextul actu-

al, faţă de perioada când şco-

lile erau deschise.

Mai departe, peste jumă-

tate dintre participanţi 

(54,7%) au spus că nu au 

reuşit să intre în legătură cu 

toţi elevii din clasă. Motive 

menţionate: elevii nu au in-

ternet, elevii nu au laptop/

tabletă/calculator, dezinte-

resul părinţilor, lipsa mate-

rialelor didactice, lipsa spri-

jinului diriginţilor.

Cu toate acestea, telefonul 

este cel mai folosit aparat de 

către elevi, în aceste zile, mai 

menţionează evaluarea.

Ce tipuri de resurse 
educaţionale sunt cerute 
de profesorii participanţi?

General: fi lmuleţe, ani-

maţii de predare, seturi de 

exerciţii cu feedback imedi-

at, teste de evaluare online, 

experimente video şi interac-

tive, rapoarte cu activitatea 

online a clasei, planşe, jocu-

leţe educaţionale.

La ciclul primar: filmu-

leţele, animaţiile şi jocurile 

interactive.

La gimnaziu: exerciţii cu 

feedback imediat, teste de 

exersare şi evaluare, lecţii 

interactive.

La liceu: experimente vir-

tuale, lecţii interactive, teste on-

line şi rapoarte de activitate.

Şcoala online, pierdere de timp?
Pe lângă problemele tehnice, profesorii se lovesc şi de dezinteresul părinţilor

Ce concluzii au tras profesorii după două săptămâni de predare online? Pierd mult timp!

¤ Zoom – 25,3% dintre respondenți

¤ WhatsApp – 14,6% dintre respondenți

¤ YouTube – 10,1% dintre respondenți

Cele mai populare aplicații folosite de profesori

Prof. Marinela Marc, direc-

torul general al Colegiului 

Tehnic „Napoca” din Cluj-

Napoca, este noul inspec-

tor școlar general.

Săptămâna trecută, Valen-

tin Cuibus a ajuns la fi nalul 

contractului său managerial 

la conducerea Inspectoratu-

lui Școlar Județean (IȘJ) Cluj. 

După aproape opt ani de 

mandat, înțelegerea lui Cui-

bus nu a mai fost prelungi-

tă de actualul ministru al 

Educației și Cercetării, Mo-

nica Anisie.

Astfel, după ce mai ocupa-

se și în trecut o funcție de 

conducere în IȘJ Cluj, chiar 

înaintea lui Valentin Cuibus, 

actualul consilier județean 

PNL Marinela Marc revine la 

cârma învățământului 

preșcolar din Cluj.

Membru în Comisia pen-

tru educație în cadrul Consi-

liului Județean, Marc va fi  „se-

condată” de prof. Mariana Pop 

și prof. Török Zoltán Gyurkó, 

cei doi inspectori școlari ge-

nerali adjuncți. De precizat 

că, în iunie 2012, pe atunci 

membră PD-L, Marc fusese 

eliberată din funcția de in-

spector școlar general adjunct, 

locul său fi ind luat atunci de 

Mariana Pop, de la Colegiul 

Tehnic „Anghel Saligny” din 

Cluj-Napoca.

Potrivit declarației sale de 

avere pe anul trecut, Marine-

la Marc împarte cu soțul ei 

un apartament de 70 mp în 

Cluj-Napoca, dobândit prin 

cumpărare în 2002, respectiv 

o casă de 120 mp în Beliș, 

construită în 2009. Conduce 

un Opel Vectra din 2002, re-

spectiv un Volkswagen Polo 

din 2000, ambele dobândite 

prin cumpărare.

Venitul anual încasat la Co-

legiul Tehnic „Napoca” se ridi-

că la 59.341 lei, la care se adau-

gă indemnizația de consilier 

județean, în cuantum total de 

28.780 lei/an. Conform 

declarației de avere, Marinela 

Marc nu are conturi și depozi-

te bancare, ori alte active pro-

ducătoare de venituri nete.

Marinela Marc, din nou la cârma 
Inspectoratului Școlar Județean Cluj
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Studium Green, unul 

dintre cei mai importanţi 

dezvoltatori imobiliari 

clujeni, cunoscut în speci-

al ca deschizător de dru-

muri în realizarea proiec-

telor rezidenţiale verzi, 

anunţă că a trecut la 

implementarea unei cam-

panii iniţiate la sfârşitul 

anului trecut. Este vorba 

despre „Clujul meu 

curat!”, o iniţiativă 

Studium Green pentru 

protejarea mediului 

înconjurător.

Explicată pe scurt, nouă 

campanie a Studium Green 

se concentrează pe căile de 

prevenire a generării de de-

şeuri. „Câţi dintre noi sunt 

conştienţi de faptul că, oda-

tă ajunse în mediu, deşeuri-

le pot persista zeci, sute sau 

chiar milioane de ani?”, în-

treabă reprezentanţii Stu-

dium Green, care arată că 

este nevoie de 80 până la 100 

de ani pentru ca o doză de 

aluminiu să dispară, 450–

1.000 de ani în cazul recipi-

entelor de plastic, în timp ce 

perioada de biodegradare 

pentru sticle poate ajunge 

până la un milion de ani.

Această situaţie trebuie în-

să conştientizată mai întâi 

pentru a putea apoi lupta efi -

cient împotriva poluării na-

turii cu deşeuri. Studium Gre-

en a amplasat, pentru înce-

put, un panou demonstrativ 

chiar în campusul Studium 

Green. „Vor urma mai multe 

astfel de panouri educative, 

amplasate lângă fi ecare din-

tre proiectele noastre. Vom 

învăţa cum să avem grijă de 

mediul înconjurător, conşti-

entizând populaţia asupra pe-

rioadelor mari de biodegra-

dare a produselor pe care le 

folosim zilnic şi militând pen-

tru o folosire responsabilă a 

acestora„ , declară reprezen-

tanţii Studium Green.

Studium Green este pro-

motorul a numeroase iniţiati-

ve centrate pe prevenirea ge-

nerării de deşeuri, colectare 

separată şi reciclare. Iniţiati-

vele se concentrează atât e-

fortul de conştientizare a ce-

tăţenilor, cât şi la nivel de pro-

iectare şi execuţie a celor pes-

te 1.200 de locuinţe din por-

tofoliu, certifi cate sau în curs 

de certifi care Green Homes. 

Dezvoltatorul imobiliar îşi pro-

pune să extindă campania de 

informare „Clujul meu curat! 

la întreg nivelul oraşului.

Principalele strategii suste-

nabile ale dezvoltatorului Stu-

dium Green implică efi cienţa 

energetică, optimizarea con-

sumului de resurse (materia-

le reciclate, locale şi natura-

le, consum redus de apă), co-

lectarea separată a deşeurilor 

la sursă, strategii bioclimati-

ce inovative cu impact atât a-

supra sănătăţii şi bunăstării 

ocupantului, cât şi asupra me-

diului înconjurător. Benefi ci-

ile pentru ocupant includ cos-

turile reduse de mentenanţă 

şi operare pe durata de viaţa 

a clădirii, posibilitatea obţine-

rii unei ipoteci bancare avan-

tajoase, calitate superioară a 

mediului interior şi o locuin-

ţă performantă cu impact re-

dus asupra mediului.

Studium Green Campus 

este primul complex reziden-

ţial din România în care s-a 

implementat, încă din anul 

2014, un sistem pilot de co-

lectare separată, reciclare şi 

compostare a deşeurilor „ze-

ro waste”. În 5 ani de la im-

plementarea sistemului pilot 

au fost sortate şi reciclate 

peste 300 tone de deşeuri, 

pe 4 fracţii (hârtie şi carton, 

plastic, metal, sticlă).

Trebuie precizat că Stu-

dium Green a inclus preocu-

parea faţă de sănătatea me-

diului înconjurător în propri-

ile proiecte imobiliare, astfel 

că Seasons si Wings sunt pre-

certifi cate Green Homes. Ga-

ranţia că lucrurile stau 

într-adevăr aşa este dată de 

RoGBC, organizaţia care dez-

voltă şi implementează un 

sistem naţional de standarde 

şi certifi cări pentru clădirile 

verzi. Pe parcursul celor 16 

ani de activitate Studium Gre-

en s-a implicat în numeroa-

se alte proiecte de responsa-

bilitate socială şi umanitare.

Cum se poate face „Clujul meu curat!” 
Studium Green pune la bătaie resurse pentru a oferi soluţii

PUBLICITATE

Asociaţia Beard Brothers 

a făcut o nouă donaţie 

impresionantă de materi-

ale către două spitale 

din Cluj-Napoca.

Voluntarii de la Beard 

Brothers au reuşit, cu aju-

torul mai multor companii 

importante din Cluj-Napo-

ca, să adune bani şi să achi-

ziţioneze materiale extrem 

de importante pe care le-au 

distribuit medicilor care aju-

tă pacienţii în lupta cu vi-

rusul COVID-19.

„A treia livrare. Astăzi 

(n.red. sâmbătă) am ajuns la 

Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase (SCBI) și la Spita-

lul Clinic de Pneumoftiziolo-

gie (SCP) Leon Daniello Cluj-

Napoca, iar cu ajutorul tutu-

ror partenerilor și al vostru 

am reușit să donăm”, au dez-

văluit „bărboșii”.

„Așteptăm 9.000 de măști 

FFp2 și 10.000 de combine-

zoane categoria 3 și nu nu-

mai. Cu acestea vom merge 

în mai multe spitale, printre 

care și în cele de astăzi (n.red. 

sâmbătă)”, a mai transmis 

Beard Brothers.

La donație au contribuit 

peste 20 de companii din Cluj-

Napoca. Între timp, asociația 

clujeană a anunțat că va acționa 

și la alte unități din țară.

„Ne mobilizăm și în Sucea-

va în lupa împotriva corona-

virusului. Suntem în căutare 

de furnizori de măști de 

protecție FFp3, combinezoa-

ne, mănuși, viziere, dezinfec-

tant, botoșei de unică folosință”, 

a comunicat Beard Brothers.

Beard Brothers dotează 
spitalele clujene 
„pe barba” donațiilor

Un ordin dat de ministrul 

Afacerilor Interne, Marcel 

Vela, prevede difuzarea 

Imnului Național din 

mașinile Poliției Române, 

Poliției de Frontieră și 

Jandarmeriei Române, în 

zilele de sâmbătă și dumi-

nică, la orele 17:00 și 

21:00, pe toată perioada 

stării de urgență.

Imnul va fi  difuzat prin sis-

temele de avertizare acustică 

ale autospecialelor din dota-

rea ministerului de interne. 

Conform ordinului de minis-

tru vor fi  difuzate primele trei 

strofe din„Deșteaptă-te, româ-

ne!”. Ordinul prevede și im-

plicarea șefi lor de structuri ale 

MAI pentru a asigura „pregă-

tirea tehnică a autospeciale-

lor, astfel încât mesajul sonor 

să fi e redat corect, cu clarita-

te și la intensitate adecvată”.

Ordinul de ministru a intrat 

în vigoare de sâmbătă. Pe stră-

zile orașelor din România, din 

mașinile de poliție a răsunat 

„Deșteaptă-te, române!”, iar 

imnul s-a auzit și la granițele 

României, din mașinile Poliției 

de Frontieră, precum și din au-

tospecialele Jandarmeriei.

Mulți clujeni au apreciat 

gestul polițiștilor, spunând că 

respectă inițiativa de moral, 

însă alții au luat în derâdere 

această acțiune, iar discuțiile 

pe rețelele de socializare s-au 

întins până târziu în noapte.

„Sunt plictisiți!”, „Nimic ori-

ginal, totul e copiat!”, „Asta nu 

ajută cu nimic sistemul corupt 

de la noi din țară. Asta o pot 

pune eu la boxa din balcon”, 

„Țara arde și baba se piaptănă” 

sau „Este fain să fi  patriot, dar 

mă întreb: la ce folos Imnul în 

aceste momente?”, și-au mani-

festat nemulțumirea clujenii.

Pe lângă multe reproușuri 

neargumentate, au fost unii ca-

re au subliniat că aceste mici 

momente în care se aude im-

nul nu ajută în situația în ca-

re, în ciuda Ordonanței milita-

re, persoanele vârstnice se plim-

bă pe stradă – fără să țină cont 

de măsurile luate de autorități.

„Nu vă supărați, dar cu ce 

ajută asta situația? Nu mă 

înțelegeți gresit, nu urăsc Poliția, 

îi admir când îi văd că sunt la 

treabă. Dar, la ora 5 bătrânii 

umblă nestingheriți pe stradă. 

Tocmai am ieșit să îmi plimb 

câinii – că n-am de ales – și în 

parc am văzut părinți stând la 

povești și copii jucându-se. Vo-

uă vi se pare normal așa ceva? 

Suntem în timpul unei pande-

mii globale și pe oameni îi doa-

re la bască. Poliția nu prea le 

face nimic. Hai, mâine să ne 

strângem și să punem fl ori în 

armele jandarmilor, cu siguranță 

asta o să ajute pandemiei”, a 

precizat Mihai Rusu.

Imnul difuzat din mașinile de 
poliție, frecție la picior de lemn?
Imnul de stat a răsunat din toate mașinile de poliție pe teritoriul întregii țări

Din mașinile de poliție aliniate la sensul giratoriu din Piața Mărăști a răsunat în acest weekend Imnul Național 

Mai mulţi clujeni au ieșit weekendul trecut la 
fotbal, să alerge sau să facă grătare în zona 
„La Terenuri”, din cartierul Mănăștur. Un citi-
tor a povestit pentru Monitorul de Cluj ce se 
întâmplă în zona respectivă, dar și modul în 
care oamenii îi păcălesc pe agenţii de poliţie.

„Poliția vine, îi alungă și imediat ce a plecat 
poliția, ies și se joacă, sau alte lucruri. Poliția își 
face datoria de fi ecare dată când o chem, dar 
oamenii sunt nesimțiți și inconștienți. Bătrâni, 
tineri, este un fl ux continuu de persoane. 
Pleacă poliția, ies toți, imediat cum vine poliția, 
ori fug, ori se ascund. Vreau doar să încerc să 

atrag atenția persoanelor să încerce să stea în 
casă cât mai mult posibil pentru a nu ajunge la 
fel ca Italia sau Spania”, a precizat cititorul.

Grătar și fotbal pe timp de carantină
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră, conf. 2, et. 
2, supr. 22 mp, baie, bucătă-
rie, fi nisată, mobilată, C.T. 
proprie, preţ 35.000 euro. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0745-356992. (6.7)

APARTAMENTE

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

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament în supr. de 
84 mp, 3 camere, 2 băi, 2 bal-
coane, etaj intermediar, str. Plo-
pilor. Finisaje de înaltă calitate, 
curat, întreţinut. Preţ 150.000 
euro. Informaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (16.17)

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţă de 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător: preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785 624 322

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

¤ 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.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

TERENURI

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

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 suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 eu-
ro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 

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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GRA-

TUIT

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 în suprafaţă 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, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (13.20)

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, car-
te funciară, curent electric, apă, 
front 90 m la drumul principal. 
Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 380 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la te-
lefon 0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
pe termen lung, zona Piaţa Flo-
ra, cart. Mănăștur, et. 7/10, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24B, 52, 
contorizat, ușă metal. Preţul 
pieţei, negociabil + garanţie. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

Staţia Rompetrol Mociu 
angajează

vânzător
în comuna Mociu, jud. Cluj.

Relaţii la telefon 0744-339 
921. (10.12)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-

jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

¤ 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.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

SERVICII

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

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

 
EXECUTĂM ACOPERIȘURI! 

Dulgherie / Mansarde

Izolaţii termice / Hidroizolaţii 
carton

Ţiglă metalică / Ţiglă ceramică

Tablă zincată cutată

Accesorii / Sisteme Pluviale / 
Parazăpezi

12 euro/mp – decopertare, 
folie, tablă, şuruburi şi montaj

Mici reparaţii urgente!

Informaţii și detalii la tel. 
0740-848843.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, 
fac instalaţii, transport mobilă 
în Cluj-Napoca și în afara loca-
lităţii, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
fabricaţie 1996, cu acte în regu-
lă, pentru Programul Rabla, în 
stare de funcţionare, preţ 180 
euro, negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând hotă bucătărie, electri-
că, în stare bună de funcţionare, 
puţin folosită. Preţ negociabil. 

Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi a tel. 0759-912176. 
(6.7)

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

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

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Tel. 
0744-479172. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, puţin 
folosit, în stare bună, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (7.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru gă-
tit pentru o cameră, la ţară. Sunaţi 
la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie 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 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
– 205 cm, L – 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

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

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-

bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

¤ Vând moblier de cameră și col-
ţar în stare foarte bună, preţ foar-
te avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preț 8 
RON/kg. Producție 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepolu-
ată. Informații suplimnetare la tel. 
0748-220979. (2.11)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0740-401019. (6.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru co-
pii, din lemn. Informaţii la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și mașină 
de găurit electrică, preţ 180 RON. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefonul 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând haine din piele pentru da-
me și bărbaţi, scurte și lungi (nea-
gră, nr. 52). Informaţii la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (5.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și mă-
rimea 54, nouă, pentru bârbaţi. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (militare 
din box). Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând cort pentru 2-3 persoane, 
ATV pentru copii, băncuţă pentru 
scris, pantofi  pentru copii în stare 
foarte bună, noi. Informaţii spli-
mentare la telefon 0799-725180 
sau 0264-598124. (6.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 1,80 
x 2,30, pret negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-265436.

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

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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PUBLICITATE

ANUNŢ PUBLIC

REACTUALIZARE PUG ŞI REGULAMENT LOCAL 
DE URBANISM COMUNA UNGURAŞ, JUDEŢUL CLUJ

Primăria Comunei Unguraș în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, con-
form HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de me-
diu: Reactualizare PUG și regulament local de urbanism co-
muna Unguraș, judeţul Cluj. Prima versiune a planului poa-
te fi  consultată la Primăria Unguraș sediul în loc. Unguraș 
nr. 486, în zilele de luni – vineri , între orele 900-1400, din 
data de 30.03.2020 (apariţia primului anunţ). Publicul inte-
resat poate transmite, în scris comentarii și sugestii, până la 
data de 17.04.2020 (în termen de 15 zile calendaristice de 
la data publicării celui de-al doilea anunţ) la APM Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementarișatţapmcj.anpm.ro. 

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al

Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

pe data de 6 mai 2020, ora 15,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfăşura la se-
diul societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din 
Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, la ca-
re sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi în re-
gistrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 24 aprilie 2020 care 
este și dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

2. Prezentarea Raportului Auditorului fi nanciar pentru 
exerciţiul fi nanciar 2019.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor fi -
nanciare, a bilanţului contabil și a Contului de profi t și pier-
deri aferent exerciţiului fi nanciar 2019.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2020.

5. Diverse.

6. Imputernicirea persoanei pentru efectuarea formali-
tăţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR

pe data de 6 mai 2020, ora 16,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfăşura 
la sediul societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
din Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, 
la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 2 mai 2020 ca-
re este și dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Actualizarea obiectului de activitate în conformitate 
cu prevederile legii 126/2018.

2. Diverse.

3. Imputernicirea persoanei pentru efectuarea formali-
tăţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au drep-
tul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data pu-
blicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordi-
nea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare punct 
să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri specia-
le. Formularele de procuri speciale pentru adunările gene-
rale se pot obţine printr-o cerere la email; offi ce@interde-
aler.ro sau de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Re-
publicii Nr. 107, etaj IV, cu respectarea regulilor impuse 
prin starea de urgenţă, dacă aceasta persistă.

În cazul în care pe data de 6 mai 2020, ora 15,00 pen-
tru AGOA, respectiv 16 pentru AGEA, nu se întrunește cvo-
rumul prevăzut de lege, adunările generale se vor desfă-
șura pe data de 7 mai 2020, în același loc, la aceleași ore 
și cu aceeași ordine de zi.

PREŞEDINTE CA
Benche Narcis-Horaţiu

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu
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Electrician auto
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Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
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Nadia Comăneci 
le cere românilor 
un „20 perfect”
Multipla campioană olimpică la 
gimnastică, Nadia Comăneci, a 
postat un mesaj pe contul său ofi -
cial de Twitter, în care spune că du-
pă „zecele perfect” obţinut la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, 
din 1976, acum, în 2020, se con-
centrează pe „20 de secunde per-
fecte” de spălat pe mâini. „Sunt lu-
cruri simple pe care toţi le putem 
face. Zecele perfect a fost un nu-
măr foarte important în viaţa 
mea, dar acum mă concentrez pe 
un 20 perfect. Spălaţi-vă pe mâini 
timp de 20 de secunde cu apă cal-
dă și săpun cât de des puteţi! Este 
ușor, dar toţi trebuie să ne amin-
tim că trebuie să facem acest lucru. 
Haideţi, să ne protejăm și să ră-
mânem sănătoși!”, a menţionat 
Nadia Comăneci, într-un clip înre-
gistrat într-o sală de gimnastică.

Bölöni, inclus 
într-un top select 
al antrenorilor
„În sezonul 2002-03, afl at pe 
banca lui Sporting Lisabona, 
Ladislau Bölöni a trimis pe teren 
la un meci de Champions League 
cu Inter Milano un băiat despre 
care se spuneau lucruri frumoase, 
un anumit Cristiano Ronaldo. Iar 
restul e poveste”, scriu ziariștii de 
la Gazzetta dello Sport. „E sufi ci-
ent să ne gândim la un caz limită. 
Domnul László Bölöni, antrenorul 
de la Antwerp. Nu a avut o carie-
ră chiar splendidă, cu un an ca se-
lecţioner și apoi cu diferite experi-
enţe în jurul lumii. Dar, într-un 
caz, e cert că a fost la locul potrivit 
la momentul potrivit”, mai scriu 
ziariștii italieni despre Bölöni, in-
clus pe o listă selectă a antrenori-
lor care au descoperit „fenomene-
le de azi”, printre care se numără 
și starul lui Juventus Torino, 
Cristiano Ronaldo.

Pe scurt

Meciurile caritabile 

de FIFA Pro Clubs dintre 

Universitatea Cluj şi 

Dinamo Bucureşti au strâns 

22.090 lei pentru Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase 

din Cluj-Napoca.

26 de mii de oameni au 

urmărit spectacolul virtual 

oferit, vinerea trecută, de FC 

Universitatea Cluj eSports şi 

Dinamo Bucureşti. Cele do-

uă echipe şi-au împărţit vic-

toriile în cele două jocuri ca-

ritabile. Astfel, în prima par-

tidă, „câinii roşii” au reuşit 

să întoarcă scorul şi s-au im-

pus cu 2-1, în timp ce „stu-

denţii” au reuşit să se răz-

bune în al doilea meci, pe 

care l-au câştigat cu 1-0, du-

pă un joc virtual echilibrat 

şi spectaculos.

„Însă ceea ce s-a întâm-

plat pe teren trece în plan 

secund. Într-o perioadă ex-

trem de grea pentru toată 

lumea, suporterii Universi-

tăţii au ieşit din nou la ram-

pă. Le mulţumim atât lor, 

cât şi celor două echipe ca-

re au jucat, am demonstrat 

că împreună putem face 

multe pentru cei aflaţi în 

prima linie a războiului cu 

virusul nemilos. De aseme-

nea, un gând bun se în-

dreaptă către fanii dinamo-

vişti care au achiziţionat 

bilete”, se arată într-un me-

saj postat pe site-ul oficial 

al „studenţilor”.

În urma acestui eveniment 

inedit, la care au fost vân-

dute 4.418 bilete virtuale, FC 

Universitatea Cluj va dona 

22.090 lei Spitalului Clinic 

de Boli Infecţioase din 

Cluj-Napoca, pentru a ajuta 

personalul medical în lupta 

cu noul coronavirus.

Duelul virtual „U” Cluj – Dinamo 
sprijină Spitalul de Boli Infecţioase

Preşedintele Federaţiei 

Române de Fotbal (FRF), 

Răzvan Burleanu (foto),

a trimis o scrisoare preşe-

dintelui FIFA, Gianni 

Infantino, pentru confi rma-

rea clară a participării 

jucătorilor născuţi în 1997 

la Jocurile Olimpice, deşi 

aceştia nu vor fi  sub 23

e ani în 2021, anunţă 

site-ul ofi cial al FRF.

Demersul FRF vine în con-

textul în care, în acest moment, 

regulamentul FIFA pentru com-

petiţia fotbalistică masculină 

de la Jocurile Olimpice, referi-

tor la dreptul de participare, 

specifi că faptul că federaţiile 

afi liate FIFA pot participa cu 

echipa naţionala U23, iar lotul 

trebuie să fi e format din fotba-

lişti născuţi începând cu 1 ia-

nuarie 1997, plus trei jucători 

fără limită de vârstă.

„Având în vedere situaţia 

specială creată prin amâna-

rea proximei ediţii a Jocuri-

lor Olimpice pentru anul 2021, 

considerăm necesară o com-

pletare a regulamentului aces-

tei ediţii, prin adăugarea u-

nei prevederi dedicate prin 

care să se confi rme faptul că 

jucătorii născuţi în 1997 vor 

fi  eligibili pentru ediţia Tokyo 

a Jocurilor Olimpice, chiar 

dacă aceştia nu se vor mai 

încadra la anul în categoria 

U23, ca efect al amânării com-

petiţiei. Suntem convinşi de 

faptul că o confi rmare publi-

că a acestui aspect important 

va aduce clarifi cările regula-

mentare necesare asupra vi-

itoarei competiţii. Confi rma-

rea va aduce linişte jucători-

lor eligibili ce aşteptau şan-

sa acestui spectacol fotbalis-

tic mondial, un vis devenit 

realitate pentru ei şi o opor-

tunitate unică în carieră. Tot-

odată, le va înlesni confi gu-

rarea programului viitor de 

pregătire şi readaptare la com-

petiţii, oferind spiritul nor-

malităţii în aceste zile de re-

stricţii şi incertitudini”, se 

specifi că în scrisoare.

Demersuri similare celei 

iniţiate de FRF au făcut şi fe-

deraţiile din Australia şi Co-

reea de Sud. Brazilia, campi-

oana olimpică en titre, ar pier-

de nu mai puţin de 11 jucă-

tori din lotul de 23 avut la ul-

tima convocare în cazul în ca-

re limita de vârstă se menţi-

ne la nivelul Under-23.

FRF vrea lămuriri privind fotbaliştii 
eligibil la Jocurile Olimpice din 2021

Preşedintele Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român 

(COSR), Mihai Covaliu, 

a declarat că sportivii 

români sunt deja cu gândul 

la Jocurile Olimpice 

de anul viitor şi că fi ecare 

se pregăteşte acasă, cu 

„echipamentul din dotare”.

„Sportivii sunt deja cu gân-

dul la vara anului viitor, găsesc 

noi soluţii de a se pregăti aca-

să. Ţin legătura cu membrii 

staff-urilor, cu federaţiile. Aici, 

psihologii sportivi au un rol foar-

te important, la fel şi antrenorii 

care le trasează direcţiile de pre-

gătire. Se fac analize video, se 

fac statistici, evaluări asupra pe-

rioadei următoare. Nimeni nu 

stă! Am văzut că sportivii de la 

canotaj au intrat deja pe ergo-

metre, cei care au, ceilalţi bici-

clete”, a precizat Covaliu.

„Fiecare foloseşte echipa-

mentul din dotare, ca să folo-

sim un termen milităresc, că 

tot suntem într-o perioadă în 

care este aplicată Ordonanţa 

militară. E bună perioada as-

ta, pentru că te învaţă puţin 

să fi i creativ, te învaţă să ne-

gociezi cu timpul tău, progra-

mul nu mai este acelaşi, tre-

buie să te adaptezi în funcţie 

de ceea ce ai acolo unde eşti. 

Sunt absolut convins că aşa 

cum îi cunosc eu pe sportivi, 

ei vor găsi soluţiile pentru a 

rămâne cât mai în formă şi 

pentru a trece de această pe-

rioadă”, a mai punctat preşe-

dintele COSR.

23 iulie – 8 august 2021, 
noul termen?

Mihai Covaliu a susţinut o 

teleconferinţă cu preşedintele 

Comitetului Internaţional Olim-

pic (CIO), Thomas Bach, care 

i-a comunicat că, în maximum 

trei săptămâni, CIO va anunţa 

data ofi cială a desfăşurării Jo-

curilor Olimpice de la Tokyo, 

startul urmând a fi  înainte de 

luna august a anului viitor.

„Elementul de interes es-

te acela că, în trei săptămâni, 

vin cu o propunere în ceea 

ce priveşte data Jocurilor 

Olimpice din 2021. Se va ţi-

ne cont în stabilirea noii da-

te de toţi factorii, plecând de 

la perioada şcolii în Japonia, 

vreme, concedii, hoteluri, 

săli de sport, condiţii de că-

lătorie, practic se reface a-

ceastă strategie de organiza-

re. Va fi  vorba de vara anu-

lui viitor, până în august 

2021. Ei încearcă să găseas-

că o dată de începere până 

în luna august a anului vii-

tor”, a declarat Covaliu.

Cel mai probabil interval de 

desfăşurare a Jocurilor Olimpi-

ce de la Tokyo, amânate pentru 

anul viitor, din cauza pandemi-

ei de coronavirus, este 23 iulie 

– 8 august 2021, a precizat o 

sursă din cadrul Comitetului de 

organizare pentru presa japone-

ză, potrivit lesoir.be.

Se caută soluţii pentru 
diminuarea pierderilor

Termenul acordat federaţii-

lor pentru prezentarea strategi-

ei în ceea ce priveşte participa-

rea la Jocurile Olimpice a fost 

şi el prelungit până după anun-

ţarea datei ofi ciale a întreceri-

lor. Ofi cialul COSR a precizat că 

în perioada următoare va fi  sta-

bilit şi un calendar în ceea ce 

priveşte califi cările pentru JO 

2021, întreceri care au fost anu-

late din cauza pandemiei.

„Federaţiile au avut termen 

până vineri să trimită evalua-

rea acestei situaţii, vorbim de 

strategie şi pregătire. Dar, acest 

lucru îl vom extinde, pentru 

că e clar că avem nevoie de o 

dată exactă a Jocurilor Olim-

pice şi o dată în ceea ce pri-

veşte începerea califi cărilor”, 

a mai spus Mihai Covaliu.

În ceea ce priveşte pierde-

rile fi nanciare provocate de 

amânarea Jocurilor Olimpice 

pentru anul viitor, Covaliu a 

spus că CIO nu a comunicat 

o cifră clară, dar încearcă să 

găsească soluţii pentru dimi-

nuarea acestora.

„S-a discutat şi despre pier-

deri, care sunt de partea tutu-

ror factorilor implicaţi, e clar 

că sunt pierderi privind drep-

turile de televizare, modalita-

tea de a călători, vor fi  pierderi 

din punct de vedere economic 

a partenerilor. Nu s-a prezen-

tat un cuantum exact, dar s-a 

precizat că se caută soluţii pen-

tru diminuarea acestor pierderi, 

care majoritatea sunt de partea 

organizatorilor, bineînţeles”, a 

conchis Mihai Covaliu.

Sportivii români, cu gândul 
la Jocurile Olimpice din 2021
Psihologii sportivi au un rol important în această perioadă de restricţii de mobilitate.

Sportivii califi caţi îşi păstrează dreptul de a concura la JO 2021. CIO va anunţa în 3 săptămâni data de 
desfăşurare a competiţiei din 2021, a precizat Mihai Covaliu.
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