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DECESE 1

 284 
diagnos  c
grupe de risc

220 
teste la cerere

Internați 623

90 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

1
(situația din ul  mele 24 de ore)

642 de teste 

69  de cazuri la ATI

138 
teste rapide

Atenție, ghioceii sunt protejați prin lege în România!

ACTUALITATE

Români morți 
fără explicație statistică
În trimestrul IV din 2020, România a avut 
98.372 de persoane decedate, ceea ce repre-
zentă o creştere total neobișnuită.  Pagina 5

ECONOMIE

Grupul BT, profit de 
1,45 mld de lei în 2020
Grupul BT a raportat pentru anul trecut un 
profi t net de 1,45 de miliarde de lei, rezul-
tate incredibile pentru anul 2020.   Pagina 4

SĂNĂTATE

Paștele, din nou 
în epicentrul pandemic
Numărul de cazuri de COVID-19 a crescut în 
ultima săptămână, iar acest trend s-ar putea 
meține și în următoarea perioadă. Pagina 5

EDUCAȚIE

Lecțiile din pandemie 
nu trebuie uitate
Un studiu realizat de patru universităţi evi-
denţiază faptul că experienţa didactică în on-
line a produs schimbări importante. Pagina 6

ADMINISTRAȚIE 

Mobilitatea urbană,
în dezbaterea CIIC
Primarul Boc a trecut în revistă proiectele de 
investiții de infrastructură care vor duce la 
dezvoltarea Clujului.   Pagina 7

La școală cu orice preț!

Revoluție la plata pensiilor

Directorul general al Poștei Române, Horia Grigorescu are ambiții mari: este hotărât să revoluționeze 
modul în care se realizează plata pensiilor. În următorii doi ani, pensiile nu se vor mai plăti „cash”, 
ci prin intermediul cardurilor bancare.  Pagina 4

Statistica demonstrează că școala „în format fizic” reaprinde 
epidemia, însă ministrul Educației îi vrea pe elevi în bănci
Decizia a fost luată în condițiile în care statistica realizată de un clujean demonstrează că prezența fizică 
la școală este un excelent „combustibil” pentru reaprinderea epidemiei de COVID-19. Pagina 3
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Peste 28.000 de doze de vaccin 
Pfizer BioNTech sosesc la Cluj

Încă 214.110 doze de vac-
cin Pfi zer BioNTech vor fi  li-
vrate luni în România, pe ca-
le aeriană, pe aeroporturile 
din Otopeni, Cluj-Napoca şi 
Timişoara, potrivit unui co-
municat de presă al Comite-
tului Naţional de Coordonare 
a Activităţilor privind Vacci-
narea împotriva COVID-19, 
transmis duminică Agerpres. 
Dintre acestea, Centrului Re-
gional de Depozitare Cluj îi 
vor fi  alocate 28.080 de doze.

În centrele de vaccinare se 
vor utiliza atât doze recepţio-
nate de România în tranşa cu-
rentă, cât şi în tranşele anteri-
oare, pe baza solicitărilor 
transmise la Centrul naţional 
şi centrele regionale de depo-
zitare, prin Direcţiile de sănă-
tate publică judeţene şi cea a 
municipiului Bucureşti.

CNCAV aminteşte că, înce-
pând de sâmbătă, se pot pro-
grama la vaccinare cu serul 
Pfi zer BioNTech, conform 

Strategiei naţionale de vacci-
nare împotriva COVID-19, per-
soanele cu boli cronice, cu vâr-
ste peste 65 de ani şi persoa-
nele cu dizabilităţi.

Programarea se poate face 
individual, prin aparţinători 
sau prin Direcţiile de asisten-
ţă socială de la nivelul primă-
riilor, prin intermediul platfor-
mei electronice, a medicului 
de familie/curant, cât şi prin 
call-center, la numărul unic 
021.414.44.25 sau la numerele 
de suport destinate fi ecărui ju-
deţ în parte, disponibile pe 
platforma de informare: vacci-
nare-covid.gov.ro.

Conform calendarului de li-
vrare, următoarea tranşă de 
vaccin ar urma să fi e adusă în 
România pe 8 martie, aşteptân-
du-se confi rmarea ofi cială din 
partea fi rmei producătoare.

Transportul către centrele 
de stocare este asigurat de fir-
ma producătoare, inclusiv pe 
cale terestră.

Chiar dacă în fiecare oraș sunt vânzători la colțul străzii care vând ghiocei, acest lucru este ilegal. Pagina 2
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

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) 
0264-425.771

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 BETA 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 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Ghioceii sunt ocrotiţi prin 

lege în România. Chiar 

dacă la noi nu se aplică 

legea, comercializarea 

ghioceilor este interzisă.

Puţină lume ştie probabil 

că „vestitorii primăverii”, ghi-

oceii, sunt ocortiţi prin lege. 

Chiar dacă în fi ecare oraş sunt 

vânzători la colţul străzii ca-

re vând ghiocei, acest lucru 

este ilegal, iar dacă tu îi cum-

peri, rişti să încalci legea.

Există ţări din Europa un-

de ghioceii sălbatici sunt as-

tăzi o specie pe cale de dis-

pariţie. Acest lucru se dato-

rează comerţului abuziv.

În România, ghioceii au 

ajuns pe cale de dispariţie 

chiar din acelaşi motiv. Ghi-

oceii au nevoie de anumite 

condiţii pentru a creşte: solul 

şi umiditatea potrivită. Dacă 

au fost tăiaţi copacii, se pierd 

nutrienţi, se pierde umbra, iar 

ghioceii nu mai cresc.

Ciclul vieţii plantei se în-

trerupe după ce ghioceii sunt 

culeşi, pentru că nu se înmul-

ţesc decât prin bulbi.

Îm străinătate, 
legea chiar se aplică

La nivel international le-

gea care interzice comerciali-

zarea ghioceilor se aplică. 

Chiar dacă puţini ştiu, chiar 

şi în România există legisla-

ţie care prevede ca orice co-

merciant al acestor plante es-

te obligat să deţină un aviz 

de mediu pentru a dovedi că 

sunt plante de cultură. 

Problema este că vânză-

torii de la colţul străzii nu 

au culture de ghiocei, ci îi 

culeg de unde apucă şi prin 

urmare se riscă dispariţia 

acestei specii.

Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2007 privind regimul arii-

lor naturale protejate, conser-

varea habitatelor naturale, a 

fl orei şi faunei sălbatice.

Directiva Consiliului Eu-

ropei 92/43 EEC referitoare 

la conservarea habitatelor 

naturale şi a florei şi faunei 

sălbatice.

Convenţia internaţională 

de comercializare a specii-

lor animale şi vegetale (CI-

TES) interzice comercializa-

rea ghioceilor între state: 

specia încă nu este pe cale 

de dispariţie, dar trebuie să 

se introducă unele reguli 

pentru evitarea stării criti-

ce a populaţiei.

De exemplu în Ungaria, 

vânzătorii care nu pot dove-

di că fl orile provin din grădin 

proprie sunt obligaţi să plă-

tească 10.000 de forinţi pen-

tru fi ecare fi r de ghiocel.

Atenţie, ghioceii sunt protejaţi 
prin lege în România!
Chiar dacă la noi nu se aplică legea, comercializarea ghioceilor este interzisă

Puţină lume ştie probabil că „vestitorii primăverii”, ghioceii, sunt ocortiţi prin lege

Finlandezul care a omorât 
o femeie în Cluj-Napoca, 
arestat la domiciliu

Un bărbat de 34 de ani, cetăţean fi nlandez, 
afl at beat la volanului unui autoturism, a 
accidentat mortal o clujeancă care se circula 
pe trotuar pe strada Romul Ladea din 
Cluj-Napoca. Bărbatul a fost plasat în arest 
la domiciliu de o instanţă de judecată.
Finlandezul care a produs accidentul 
mortal de pe strada Romul Ladea din 
Cluj-Napoca a fugit de la locul faptei. 
Bărbatul era beat și a omorât o femeie 
de 45 de ani. Poliţiștii din Cluj au reușit 
să îl prindă la scurt timp și l-au reţinut 
pentru 24 de ore.
Șoferului străin i s-a deschis un dosar penal 
pentru mai multe infracţiuni, printre care și 
cea de omor din culpă.
„După producerea evenimentului, con-
ducătorul auto a părăsit locul accidentu-
lui fără încuviinţarea organelor de poli-
tie, fiind identificat la scurt timp. 
Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de 
ore, cercetările fiind continuate sub as-
pectul săvârșirii infracţiunilor de ucidere 
din culpă, părăsirea locului accidentului 
fără încuviinţarea poliţiei și conducerea 
unui vehicul sub influenta alcoolului. 
fapte prevăzute și pedepsite de Codul 
penal”, a transmis Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.
După ce finlandezul a scăpat de arestul 
poliţiștilor, magistraţii au dispus măsura 
de arest la domiciliu.
„Faţă de acesta, magistraţii din cadrul 
Judecătoriei Cluj-Napoca au dispus măsura 
preventivă a arestului la domiciliu”, a trans-
mis IPJ Cluj pentru monitorulcj.ro.

Avertizare meteo de vânt 
puternic timp de 3 zile
Administrația Națională de Meteorologie 
(ANM) a emis o avertizarea meteorologică 
de intensifi cări ale vântului atât în Cluj, cât 
și în restul țării. Intervalul de valabilitate es-
te cuprins între 27 februarie, ora 6:00 și 1 
martie, ora 12:00. „Din a doua parte a 
nopții de vineri spre sâmbătă (26/27 fe-
bruarie) vântul se va intensifi ca treptat, la 
început în nord-est și la munte, iar pe par-
cursul zilei de sâmbătă (27 februarie) în cea 
mai mare parte a țării. Duminică (28 fe-
bruarie) și luni (1 martie) intensifi cări tem-
porare ale vântului vor mai fi  îndeosebi în 
regiunile estice și în zona de munte. Se vor 
înregistra viteze la rafală, în general, de 
45...55 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților 
Meridionali se vor depăși 80...90 km/h”, a 
transmis ANM. La munte, în general la alti-
tudini mai mari de 1500 m, vor fi  intervale 
în care va ninge, iar în estul teritoriului, în-
deosebi din a doua parte a nopții de dumi-
nică spre luni (28 februarie/1 martie), și pe 
parcursul zilei de luni (1 martie) vor predo-
mina ninsorile. Vremea va intra într-un pro-
ces de răcire ce se va resimți treptat în toate 
regiunile, astfel că valorile termice se vor si-
tua în jurul celor normale.

Peste 18.000 de programări 
pe oră pentru 
vaccinul anti-COVID
Un adevărat maraton la înscrieri pentru 
vaccinarea cu Pfi zer a avut loc după ce s-a 

anunţat redeschiderea, în cursul zilei de 
sâmbătă, a programărilor.
Peste 18.000 de persoane se programează 
pe oră pentru vaccinarea anti-COVID, a 
anunţat Comitetul Naţional de Coordonare 
a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva 
COVID-19 (CNCAV).
109.800 de persoane s-au programat pe 
platforma online pentru a se vaccina în noi-
le cabinete deschise pentru administrarea 
serului produs de Pfi zer BioNTech.
„Maraton la înscrierile pe platforma de vac-
cinare! Peste 18.000 de persoane se pro-
gramează, în medie, pe oră! 302 de per-
soane/minut programate până la ora 
14:00. 109.800 de persoane s-au progra-
mat pe platforma programare.vaccinare-co-
vid.gov.ro pentru a se vaccina în noile cabi-
nete deschise pentru administrarea serului 
produs de Pfi zer BioNTech!”, arată o posta-
re pe pagina de Facebook a CNCAV.
Sâmbătă s-a dat startul programărilor pen-
tru imunizarea cu Pfi zer pentru persoanele 
de peste 65 de ani, cu boli cronice și per-
soanele cu dizabilităţi.
Vaccinul Pfi zer are o efi cienţă de 95% și es-
te primul vaccin anti-COVID care a fost dis-
tribuit în România atunci când a început 
campania naţională de vaccinare.

Pe scurt

• Sphagnum 
spp. (Mușchi de turbă)

• Lycopodium 
spp. (Pedicuță)

• Galanthus nivalis 
(Ghiocel alb)

• Amica montana (Arnică)

• Artemisia eriantha

• Gentiana lutea 
(Ghințură)

• Ruscus acuteatus 
(Ghimpe)

Plante protejate, 
potrivit legii
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#FĂRĂȘTIRI
„Vreau să îmi dedic 
energia pentru a crea, 
vreau să construiesc 
noul Belarus fără 
represiuni politice. 
Cer o achitare pentru 
mine, pentru colegii 
mei și pentru sute 
de prizonieri politici”

Katsyaryna Andreyeva

jurnalist

Katsyaryna Andreyeva (dreapta) și Darya Chultsova, în boxa acuzaților în timpul pledoariilor de pe 18 februarie

Katsyaryna Andreyeva și Darya Chultsova, două jurnaliste de la Belsat, postul polonez de televiziune prin satelit 
dedicat Belarusului, au fost condamnate la câte doi ani de închisoare pentru că au relatat în direct de la un miting 
care a avut loc la Minsk în 15 noiembrie.

Ministerul Educaţiei, 

Sorin Cîmpeanu, a anun-

ţat că se vor face demer-

surile necesare pentru 

ca elevii claselor a VIII-a 

şi a XII-a să susţină cur-

surile în format fi zic, 

chiar şi în situaţia în care 

respectivele şcoli se vor 

afl a în scenariul roşu. 

Propunerea ministrului a-

re la bază evitarea unor even-

tuale fraude, în contextul în 

care a fost anunţat faptul că 

examenele anilor terminali vor 

fi  susţinute fi zic.

„Regulile de distanţare şi 

prudenţă trebuie respectate. 

În acelaşi timp, pentru acele 

şcoli care vor intra în scena-

riul roşu şi care nu vor mai 

permite accesul elevilor din 

clasele terminale, a VIII-a şi 

a XII-a, vom insista, vom pro-

pune pentru cei care sunt în 

măsură să aprobe aceste pro-

puneri pe care Ministerul Edu-

caţiei le va face, ca măcar ele-

vii claselor a VIII-a şi a XII-a 

să poată merge la şcoală, pen-

tru că vor avea examene na-

ţionale”, a declarat Cîmpea-

nu, conform Edupedu.ro, mi-

nistrul făcând referire la situ-

aţia în care şcolile s-ar afl a în 

scenariul roşu.

Examenele naţionale, 
în format fi zic

Examenele de Evaluare Na-

ţională a claselor a VIII-a şi 

Bacalaureatul vor avea loc în 

acest an la fi nalul lunii iunie, 

conform calendarului publi-

cat de Ministerul Educaţiei.

„Examenele naţionale vor 

fi  cu prezenţă fi zică, deci vor 

trebui să fi e foarte bine pre-

gătiţi. Aţi văzut ce se întâm-

plă cu acele cazuri de eva-

luare în online care au dat 

posibilitatea de fraudă, deci 

nu vrem ca aceste lucruri să 

se repete”, a mai spus mi-

nistrul Educaţiei într-o inter-

venţie la Realitatea Plus, con-

form sursei citate.

Propunere: Clasele terminale, prezenţă fizică 
chiar şi în scenariul roşu în școlile din România
Ministerul Educației anunță că elevii claselor terminale ar putea merge fizic la școală și în situația scenariului roșu

Ministerul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că se vor face demersurile necesare pentru ca elevii claselor 
a VIII-a şi a XII-a să susţină cursurile în format fi zic

Începerea şcolilor în for-

mat fi zic pe data de 8 

februarie a dus la o explo-

zie de cazuri COVID-19 în 

rândul elevilor, a constatat 

un cercetător clujean.

Numărul infectărilor cu 

COVID-19 în rândul elevilor 

e, în prezent, de mai bine de 

două ori mai mare decât nu-

mărul infectărilor cu CO-

VID-19 iniţial, de înaintea re-

deschiderii în format fi zic a 

şcolilor, potrivit unei statis-

tici realizate de graphs.ro.

Dragoş Vana, fondator la gra-

phs.ro, din Cluj-Napoca, a pu-

blicat o serie de grafi ce care ara-

tă media de incidenţă pe seg-

mente de vârstă. El a evidenţi-

at că la grupele de vârstă 0-9 

ani şi 10-19 ani, cazurile de CO-

VID-19 s-au înmulţit, începând 

cu data de 8 februarie.

„Am lansat o nouă serie 

de grafi ce ce prezintă evolu-

ţia cazurilor zilnice faţă de 

evoluţia cazurilor pe grupe de 

vârstă. Aşa ne putem da sea-

ma dacă un anumit segment 

din populaţie este mai afec-

tat sau nu. Ce putem obser-

va fi x din primul grafi c este 

că la grupa de vârstă 0-9 ani 

şi 10-19 ani au crescut brusc 

cazurile exact pe 8 Februarie, 

odată cu începerea şcolii”, a 

spus Dragoş Vana.

Pe data de 8 februarie, la 

nivelul României exista o me-

die de incidenţă de 51 de ca-

zuri, la grupa de vârstă 0-9 

ani. Pe data de 27 februarie, 

incidenţa respectivă a crescut 

la 130 de cazuri pentru ace-

laşi segment de vârstă.

La redeschiderea şcolilor, pe 

8 februarie, media de inciden-

ţă COVID-19 la copiii cu vârste 

între 10 şi 19 ani a fost de 90 de 

cazuri. Până sâmbătă, 27 fe-

bruarie, aceasta a ajuns la 187 

cazuri de COVID-19.

Aceste lucruri ar însemna 

că numărul infectărilor a cres-

cut cu 79 de cazuri de CO-

VID-19 la grupa de vârstă 0-9, 

iar la grupa de vârstă 10-19 cu 

97. În total, la copiii cu vârste 

între 0 şi 19 ani, din 8 februa-

rie numărul cazurilor de infec-

tare cu COVID-19 a crescut cu 

176, mai bine de dublu faţă 

de numărul iniţial (141).

Şcoala în format fizic 
alimentează epidemia

Înregistrarea video cu 

Ciprian Marica şi Ana 

Muntean va fi  ştearsă de pe 

toate site-urile de socializa-

re, a decis Tribunalul Cluj.

Fimuleţul cu Ciprian Mari-

ca şi Ana Muntean de la Grand 

Hotel Italia va dispărea de pe 

internet, a decis Tribunalul 

Cluj. Avocatele Luiza Buduşan 

şi Mihaela Cristea, care o re-

prezintă pe Ana Muntean au 

divedit că fi lmuleţul încălca 

dreptul al protecţia vieţii pri-

vate, transmite clujust.ro.

„Dispune, de urgenţă şi 

fără trecerea unui termen 

(…) înlăturarea provizorie 

din mediul online (..) până 

la solutionarea defi nitivă a 

dosarului de fond afl at pe 

rolul Judecătoriei Cluj-Na-

poca (…) a articolelor si a 

postărilor în întregimea lor, 

precum si a comentariilor la 

acestea, în care apar detalii 

legate de viata privată/inti-

mă a reclamantei. (…)”, se 

arată în minuta decizie.

Prin urmare, după mai bi-

ne de un an de zile de la pu-

blicarea fi lmuleţului în spaţiul 

public s-a pronunţat soluţia 

cerută de avocaţii Budusan Lu-

iza si Mihaela Cristea din ca-

drul Budusan si Asociaţii.

Filmul cu Marica, 
„cenzurat” de intanţă
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Pensionarii vor avea parte 

de o schimbare majoră în 

ceea ce priveşte distribui-

rea pensiilor. Oamenii 

nu vor mai primi pensiile 

cash, ci prin intermediul 

unui sistem de carduri. 

Vor fi  amplasate banco-

mate în sate, tocmai pen-

tru ca bătrânii să poată 

intra în posesia banilor.

„Practic, compania a avut 

foarte mult de suferit, pentru 

că, spre exemplu, instanţele de 

judecată nu mai aveau terme-

ne de judecată, nu se mai tri-

miteau cereri de chemare în ju-

decată, citaţii ş.a.m.d. De ase-

menea, ANAF nu mai trimitea 

somaţii, nu mai demara proce-

duri de executare silită”, a ex-

plicat directorul general al Poş-

tei Române, Horia Grigorescu

„Suntem conştienţi că pen-

siile de stat nu vor mai fi  dis-

tribuite fi zic într-un orizont 

de timp mediu şi de la aceas-

tă realitate va trebui să ple-

căm dacă vrem să punem ba-

zele unei supravieţuiri reale 

a Poştei Române, să rămână 

un jucător important pe aceas-

tă piaţă", a spus Grigorescu.

Rezultatele – în doi ani

Potrivit lui Grigorescu, re-

zultatele vor veni peste doi 

ani. Momentan se lucrează 

la procesul de implementa-

re a bancomatelor în zonele 

rurale din ţară.

„Compania are în deru-

lare un proiect în urma că-

ruia, dacă se va concretiza, 

va permite Poştei Române 

să doteze localităţile rura-

le şi mici urbane cu banco-

mate, cu POS-uri, cu servi-

cii financiare în interiorul 

oficiilor poştale”, a preci-

zat Horia Grigorescu, pen-

tru Profit.

Horia Grigorescu susţine 

că „Poşta a strâns cureaua 

cât a putut, din toate per-

spectivele, pe zona cheltuie-

lilor inutile, a economisit fi -

ecare bănuţ, a profi tat de 

toate facilităţile fi scale exis-

tente şi a reuşit, astfel, să 

achite datoriile istorice la 

stat, 135 milioane de lei”.

Noul soft a intrat 
în funcţiune

Ministrul Muncii, Raluca 

Turcan, a spus că noul soft 

care va colecta toate datele 

din cele 5 milioane de dosa-

re de pesnii este folosit folo-

sit în procesul de evaluare a 

dosarelor din toată ţara.

„Softul include o matrice 

de colectare detaliată a date-

lor din aceste dosare tocmai 

pentru a permite, ulterior, re-

calcularea pensiilor în func-

ţie de formula pe care o va 

stabili noua lege, după dez-

baterea ei în Parlament. În pa-

ralel cu identifi carea soluţiei 

tehnice pentru colectarea da-

telor – softul prezentat astăzi, 

avansăm cu proiectul legisla-

tiv de reformă a sistemului 

public de pensii, afl at acum 

în lucru la Ministerul Mun-

cii”, a explicat Raluca Turcan.

Revoluţie în distribuirea pensiilor. 
Vor avea parte de o schimbare!

Elaborarea unei liste 

de medicamente esenţiale, 

în acord cu lista model 

a Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii (OMS), este un 

prim pas extrem de impor-

tant pentru îmbunătăţirea 

accesului populaţiei la 

medicamentele ieftine, care 

s-au găsit tot mai greu sau 

au lipsit cu totul din far-

macii, se arată într-un 

comunicat dat publicităţii 

sâmbătă de PRIMER – 

Patronatul Producătorilor 

Industriali de Medicamente 

din România.

Spre exemplu, dacă urmă-

rim ultima ediţie, 21 din 2019, 

a listei model de medicamen-

te esenţiale a OMS, vom ve-

dea că ea cuprinde medica-

mente cum ar fi , de exemplu, 

levotiroxina, metformina, imu-

noglobuline, capecitabina, 

cisplatina, hidroxiclorochina, 

metotrexat, ivermectina, adi-

că exact acele produse despre 

care se discută de mai bine 

de 2 ani pentru că sunt greu 

de găsit sau au dispărut cu 

totul din farmaciile din Româ-

nia. Aceste medicamente, dar 

şi toate celelalte din lista ca-

re va fi  elaborată de Ministe-

rul Sănătăţii, nu trebuie să 

mai lipsească niciodată din 

farmaciile din ţară.

În ultimii ani au dispărut din 

România peste 2000 de medi-

camente, din cele care costau 

sub 25 de lei, în special din ca-

uza aplicării taxei clawback la 

cel mai mic preţ din Europa, dar 

şi pentru că multe dintre ele nu 

erau produse în ţară, astfel în-

cât sistarea importurilor ducea 

la situaţii dramatice.

PRIMER îşi exprimă dispo-

nibilitatea ca în baza listei şi în 

funcţie de solicitările Ministe-

rului Sănătăţii să transfere în 

măsura posibilităţilor tehnolo-

gia necesară pentru a fabrica 

în ţară medicamentele defi ci-

tare. Mai mult, România poa-

te deveni un hub de productie 

şi export a medicamentelor 

esenţiale, pentru că dispariţia 

medicamentelor ieftine este o 

problemă semnalată de toate 

ţările din Uniunea Europeană.

Trebuie precizat că, din PRI-

MER, fac parte cele mai im-

portante 19 fabrici de medica-

mente din ţară.

Producătorii de medicamente 
salută iniţiativa de a reintroduce 
o listă de medicamente esenţiale

Grupul BT, din care face 

parte Banca Transilvania, 

a raportat pentru anul 

trecut un profi t net de 

1,45 de miliarde de lei.

Banca Transilvania s-a 

bucurat de rezultate incre-

dibile pentru anul 2020. Cre-

ditele şi depozitele au cres-

cut, iar clienţii s-au putut 

bucura de cele mai inova-

toare aplicaţii şi beneficii în 

perioada pandemiei.

„Am încheiat un an ati-

pic, fără precedent şi sun-

tem mulţumiţi de faptul că 

rezultatele noastre au depă-

şit previziunile conservatoa-

re din bugetul iniţial. În 2020 

am demonstrat din nou că 

ne-am adaptat şi că avem o 

echipă experimentată şi su-

dată, care poate face faţă in-

clusiv unui context atât de 

complicat. Cel mai impor-

tant însă este că ne-am res-

pectat promisiunile, că am 

contribuit atât la partea so-

cială, cât şi la susţinerea 

companiilor locale şi a eco-

nomiei în ansamblu. Pentru 

acest an suntem optimişti 

în privinţa BT, atenţi la tren-

duri, dar şi la oportunităţi 

care ar putea face sens. Ne 

menţinem angajamentul 

ferm de a contribui la relan-

sarea mediului de afaceri” 

– Horia Ciorcilă, Preşedin-

tele Consiliului de Adminis-

traţie, Banca Transilvania.

Anul 2020 a fost unul al 

rezistenţei şi solidarităţii, în 

care Banca Transilvania a 

lansat propriile măsuri pen-

tru susţinerea clienţilor, su-

plimentare celor anunţate 

prin moratoriul public, a 

amânat rate la credite şi a 

redus comisioanele. Rezul-

tatele pozitive se datorează 

în special gestionării adec-

vate a costurilor şi creşterii 

volumului de operaţiuni.

Capitalizare robustă 
a băncii

Activele Grupului Finan-

ciar BT au ajuns la finalul 

anului trecut la 107,5 mili-

arde lei. Creditele au cres-

cut până la 42,16 miliarde 

lei, iar depozitele au ajuns 

la 90,94 miliarde lei, din ca-

re 61,94 miliarde lei sunt ale 

clienţilor persoane fizice, iar 

29 miliarde lei, ale persoa-

nelor juridice. 

Rezultatele pe 2020 con-

solidează capitalizarea deja 

robustă a Băncii Transilva-

nia, ajungând la capitaluri 

proprii de 9,5 miliarde lei, 

+12% faţă de 2019. Banca 

Transilvania are aproape 

70% capital românesc şi pes-

te 34.000 de investitori di-

recţi persoane fizice.

Profitul net consolidat al 

Grupului Financiar BT este 

de 1.457,12 milioane lei, din 

care cel al băncii, de 1.197,31 

milioane lei. Profitul opera-

ţional al băncii a crescut la 

2.154,92 milioane lei. 

Banca a luat măsuri de 

eficientizare a costurilor fă-

ră să fie făcute restructu-

rări şi în ciuda scăderii ni-

velului  comis ioanelor 

într-un an dificil. Eficienţa 

operaţională, măsurată prin 

raportul cost/venit, păstrân-

du-se la nivelul confortabil 

de 45,3% datorită gestionă-

rii bune a costurilor şi efi-

cientizării prin digitaliza-

rea proceselor.

Grupul BT raportează un profit 
de 1,45 miliarde de lei în anul 2020
După un an atipic, rezultatele grupului au depăşit previziunile conservatoare din bugetul iniţial

Banca Transilvania s-a bucurat de rezultate incredibile pentru anul 2020

HORIA CIORCILĂ | 
Președintele Consiliului 
de Administraţie 
al Băncii Transilvania

„Cel mai important 
însă este că ne-am 
respectat promisiunile, 
că am contribuit 
atât la partea socială, 
cât şi la susţinerea 
companiilor locale
 şi a economiei 
în ansamblu.“
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Cele trei vaccinuri împotri-

va COVID-19, AstraZeneca, 

Pfi zer şi Moderna au o efi -

cacitate extrem de bună la 

simptome severe, spitaliza-

rea şi deces. Expertul UBB, 

Răzvan Cherecheş explică 

modul în care acestea func-

ţionează pe noile tulpini.

Răzvan Cherecheş, expert 

şi profesor în sănătate publi-

că la UBB Cluj, a explicat cât 

de efi ciente sunt vaccinurile 

AstraZeneca, Pfi zer şi Moder-

na faţă de noile tulpini de 

COVID-19 apărute.

El a spus într-un videoclip 

educativ că modul în care vac-

cinul AstraZeneca funcţionea-

ză, depinde de tipul de tulpi-

nă. În timp ce faţă de tulpina 

din Marea Britania vaccinul 

atacă în mod efi cient virusul, 

situaţia faţă de tulpina din Afri-

ca de Sud este diferită.

„De tulpina B117 din Marea 

Britanie vaccinul AstraZeneca 

funcţionează bine, are efi caci-

tate bună şi atacă în mod efi ci-

ent virusul. Faţă de tulpina B1351 

din Africa de Sud, studiile ter-

minale arată că efi cacitatea lui 

este extrem de redusă”, a expli-

cat specialistul.

Un studiu, care are la baza 

vaccinul AstraZeneca, a arătat 

că acesta oferă o protecţie mi-

nimă la simptome uşoare şi mo-

derate, în cazul tulpinii din Afri-

ca de Sud. Cu toate acestea, da-

tele sunt preliminare.

„Avem un singur studiu din 

Africa de Sud pe 2.000 de per-

soane cu vârstă medie de 31 de 

ani, adică persoane tinere, şi ca-

re a arătat că vaccinul AstraZe-

neca oferă o protecţie minimă 

la simptome uşoare şi modera-

te. Studiul nu a realizat protec-

ţie la simptome severe, spitali-

zare sau deces. Până în acest 

moment studiul nu este publi-

cat defi nitiv şi sunt doar date 

preliminare, foarte important”, 

a mai spus Răzvan Cherecheş.

Pfi zer şi Moderna, 
efi cacitate mai redusă

Totodată, nici vaccinurile 

Pfi zer şi Moderna nu se ara-

tă foarte efi ciente în cazul tul-

pinii din Africa de Sud. Mo-

tivul ar fi  mutaţia E484K:„Studii 

in vitro pe vaccinurile Pfi zer 

şi Moderna au arătat că aces-

te vaccinuri au şi ele o efi ca-

citate mai redusă pe tulpina 

B1351 din Africa de Sud. Mo-

tivul este mutaţia E484K, o 

mutaţie ticăloasă, care afec-

tează felul în care proteina ţe-

puşă se leagă de celulele din 

corpul nostru”, a mai preci-

zat profesorul universitar.

Chiar şi aşa, cele trei vac-

cinuri au demonstrat că au o 

protecţie foarte bună la simp-

tomele severe, spitalizare sau 

chiar deces, nici un studiu ne-

reuşind să demonstreze clar 

că noile tulpini ar afecta pro-

tecţia dată de acestea.

„Ce este important de ştiut 

este că toate cele trei tipuri de 

vaccinuri au demonstrat că au 

protecţie extrem de bună la simp-

tome severe, spitalizare sau de-

ces. Nici un studiu nu a demon-

strat în mod clar că noile tulpini 

sau orice mutaţie ar avea ele ar 

afecta vreun fel protecţia dată 

de toate trei vaccinurile: Astra-

Zeneca, Pfi zer şi Moderna, la 

simptome severe, spitalizare şi 

deces. Acestea sunt lucrurile ca-

re ne interesează. Pe scurt, pâ-

nă în acest moment suntem ok”, 

a spus Cherecheş.

Sunt eficiente vaccinurile AstraZeneca, 
Pfizer şi Moderna împotriva noilor tulpini?

În trimestrul IV din 2020, 

România a avut 98.372 de 

persoane decedate, repre-

zentând o creştere 

de 45% faţă de media 

anilor 2014-2019.

În ultimul trimestru din 

anul 2020, ţara noastră a 

raportat aproape 100.000 de 

decese, deşi în mod normal 

media ultimilor ani era de 

67.652, conform datelor fur-

nizate de Institutul Naţio-

nal de Statistică (INS).

Potrivit rapoartelor ofici-

ale, 11.261 de decese au fost 

înregistrate ca fiind cauza-

te de infecţia cu COVID-19 

în trimestrul IV din 2020, în 

timp ce diferenţa până la 

30.000 a fost întregistrată 

cu o altă cauză a morţii.

În 2020, au murit 41.874 

de persoane cu vârsta de 80 

de ani sau peste o creştere 

uriaşă faţă de 2019. Cu un 

an înainte doar 27.285 de 

persoane de peste 80 de ani 

s-au stins din viaţă.

Numărul deceselor a cres-

cut şi la persoanele între 70 

şi 79 de ani în ultimul an. În 

2019 au fost raportate 15.069 

de decese la această catego-

rie de vârstă, în timp ce în 

2020 cifra a trecut de 25.000.

România are cu 45% 
mai mulţi morţi în 2020 
decât într-un an normal

Statele Unite au acordat 

sâmbătă o autorizaţie 

de urgenţă vaccinului 

companiei farmaceutice 

americane Johnson 

& Johnson împotriva 

COVID-19 pentru persoa-

nele în vârstă de cel 

puţin 18 ani, a anunţat 

Agenţia americană pen-

tru Medicamente (FDA).

Acest vaccin cu doză u-

nică numit Janssen CO-

VID-19, care poate fi păs-

trat la temperatura frigide-

rului, se alătură celor de la 

Pfizer/BioNTech şi Moder-

na în campania masivă de 

vaccinare din Statele Uni-

te, unde pandemia a făcut 

peste 500.000 de morţi.

După ce a studiat în de-

taliu datele testelor clinice, 

efectuate pe mai mult de 

43.000 de persoane, un co-

mitet de experţi a recoman-

dat vineri lansarea pe pia-

ţă a vaccinului companiei 

americane.

Cel puţin trei milioane de 

doze din produsul Johnson & 

Johnson sunt gata pentru a fi  

distribuite începând de săp-

tămâna viitoare, potrivit gu-

vernului american.

Compania s-a angajat să 

livreze Statelor Unite 100 de 

milioane de doze până la 

sfârşitul lunii iunie.

Cu 600 de milioane de 

doze comandate în total 

companiilor Pfizer şi Mo-

derna, Statele Unite vor avea 

deja suficiente vaccinuri pâ-

nă la sfârşitul lunii iulie pen-

tru a imuniza aproape în-

treaga populaţie.

Dar adăugarea celor ale lui 

Johnson & Johnson ar putea 

mări şi mai mult viteza cam-

paniei de vaccinare.

În total, peste 72 de mili-

oane de injecţii au fost efec-

tuate până acum în ţara cea 

mai îndurerată de pandemie 

în termeni absoluţi.

Vaccinul Johnson & John-

son, a cărui administrare a 

început deja în Africa de 

Sud, este un vaccin cu „vec-

tor viral”.

El utilizează ca suport un 

alt virus mai puţin virulent, 

transformat pentru a-i adău-

ga instrucţiuni genetice de la 

o parte a virusului responsa-

bil pentru COVID-19. Odată 

ajuns în celule, se produce o 

proteină tipică SARS-CoV-2, 

educând sistemul imunitar 

să o recunoască.

În cursul testelor clini-

ce, eficacitatea vaccinului 

a fost de 85,9% împotriva 

formelor severe de CO-

VID-19 în Statele Unite, po-

trivit datelor publicate de 

FDA. Toate regiunile testu-

lui clinic combinate, aceas-

ta a fost de 66,1% împotri-

va formelor moderate ale 

bolii şi, în general, „simi-

lare” pentru toate categori-

ile de populaţie (vârste, gru-

puri etnice).

Efectele secundare cele 

mai frecvent observate au 

fost durerea la locul injec-

ţiei, cefaleea, oboseala şi 

durerile musculare.

Undă verde în SUA pentru 
vaccinul în doză unică 
Johnson & JohnsonMedicul timişorean Virgil 

Musta trage un semnal 

de alarmă pentru a avea 

sărbători normale. El spune 

că numărul de cazuri 

de COVID-19 a crescut în 

ultima săptămână, iar acest 

trend s-ar putea meţine 

şi în următoarea perioadă. 

Redeschiderea şcolilior 

şi lipsa de responsabilitate 

a cetăţenilor ar putea aduce 

noi restricţii de Paşte.

Tulpina britanică poate 
genera noi restricţii

Dr. Musta se teme de apa-

riţia noului val al pandemiei, 

unul care se anunţă mult mai 

virulent faţă de precedentele. 

Tulpina britanică este marea 

temere a autorităţilor în aceas-

tă perioadă şi motivul princi-

pal pentru care ar putea fi  re-

introduse restricţiile.

„Tot ce pot să sper este să nu 

fi m loviţi de al treilea val al pan-

demiei, unul mai virulent decât 

cele precedente, având în vede-

re că vorbim despre tulpina bri-

tanică a virusului, una mult mai 

contagioasă. Şi aşa, deja, siste-

mul medical românesc, este la 

limita superioară a aglomerării, 

sunt foarte multe cazuri, spita-

lele sunt pline, iar medicii şi 

personalul medical este obosit. 

Iar cauza creşterii este una evi-

dentă: lumea nu mai respectă 

regulile ca înainte, ca acum un 

an, restricţiile sunt mult mai 

laxe. Lumea s-a obişnuit deja 

cu pericolul şi uită că acest vi-

rus aduce multe cazuri grave, 

multe decese, drame reale şi su-

ferinţă extremă”, a spus Virgil 

Musta pentru wowbiz.ro.

Medicul este pesimist când 

vine vorba de sărbătorile de Paş-

te şi este ferm convins că şi a-

ceastă sărbătoare va fi  compro-

misă dacă nu vor fi  respectate 

măsurile luate de autorităţi.

„Dacă nu vom respecta re-

gulile de prevenţie şi, foarte im-

portant, dacă se va refuza vac-

cinarea, Paştele ar putea fi  com-

promis. Vă spun sincer, eu cred 

că, acum, Paştele este, exclu-

siv, responsabilitatea noastră. 

Dacă lucrurile merg aşa, mă re-

fer la creşterea infectărilor, mă 

tem că nu vom avea Sărbăto-

rile pe care ni le dorim. Iar as-

ta înseamnă că Paştele va fi , la 

fel ca şi Crăciunul, unul în ca-

re familia extinsă nu se va pu-

tea vedea, măcar pentru a ne 

proteja unii pe ceilalţi”, a mai 

spus medicul Virgil Musta.

Paştele de anul acesta 
s-ar putea suprapune 
pe un nou vârf epidemic
România ar putea fi lovită de valul de COVID-19 în jurul sărbătorilor pascale

Virgil Musta trage un semnal de alarmă pentru a avea sărbători normale

Reprezentantul României la Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, Alexandru Rafi la, este de părere că în România 
există posibilitatea apariţiei unui nou val. „Există posibilita-
tea ca România să fi e afectată de un posibil val trei, dar și de 
tulpina mutantă de coronavirus. Nici în prima situaţie nu s-a 
întâmplat nimic. Exerciţiile în ministerul Sănătăţii nu au fost 
de rezolvarea problemelor, ci de comunicare și imagine. 
Ministrul Sănătăţii trebuie să fi e dedicat și să-și facă treaba”, 
a mai spus Rafi la, în emisiunea lui Marius Tucă.

Un nou val de COVID-19 nu este exclus
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Un studiu realizat 

de patru universităţi 

din România în colaborare 

cu Centrul Naţional 

de Politici şi Evaluare 

în Educaţie evidenţiază 

faptul că experienţa didac-

tică în spaţiul online a 

produs schimbări la nive-

lul credinţelor, atitudinii, 

competenţelor şi abilităţi-

lor didactice, iar şcoala de 

după perioada de pande-

mie va trebui să valorifi ce 

aceste competenţe dobân-

dite şi resursele digitale 

dezvoltate în ultimul an.

Suport pentru viitoarele 
decizii politice

„Lecţiile din această pe-

rioadă trebuie învăţate, ast-

fel încât şcoala de după pan-

demie să valorifice abilită-

ţile, competenţele şi resur-

sele digitale dezvoltate 

acum. Astfel de cercetări pot 

deveni suport decizional 

pentru viitoarele politici edu-

caţionale ale decidenţilor, 

oferind o diagnoză precisă 

şi consistentă a situaţiei la 

nivelul întregului sistem de 

învăţământ, cu o largă aco-

perire geografică. Dacă com-

petenţele digitale pot fi for-

mate în timp relativ scurt şi 

prin efort personal, digita-

lizarea conţinuturilor presu-

pune un efort mai amplu şi 

de durată, însă în această 

perioadă acest proces a fost 

accelerat. Dacă m-ar între-

ba cineva dacă după pande-

mie şcoala românească va 

reveni la ceea ce a fost îna-

inte, aş răspunde: cred şi 

sper că acest lucru nu se va 

întâmpla. Experienţa didac-

tică în spaţiul on-line a pro-

dus schimbări la nivelul cre-

dinţelor, atitudinii, compe-

tenţelor şi abilităţilor didac-

tice care, cu siguranţă, vor 

fi capitalizate”, a declarat 

dr. Cătălin Glava, director 

al Departamentului de Pre-

gătire a Personalului Didac-

tic (DPPD) din cadrul UBB 

Cluj-Napoca.

Potrivit unui comunicat de 

presă al Universităţii Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

studiul a vizat desfăşurarea 

activităţilor cu elevii în peri-

oada de suspendare a cursu-

rilor faţă în faţă, în perioada 

martie 2020 – februarie 2021, 

iar la acesta au participat pes-

te 10.000 de profesori din în-

văţământul preuniversitar.

Motivaţia pentru carieră, 
în scădere

UBB a arătat că studiul evi-

denţiază faptul că, în perioa-

da şcolii online, motivaţia pen-

tru cariera didactică a scăzut 

pentru 10% dintre profesori, 

în timp ce 30% se declară mai 

dedicaţi profesiei în urma aces-

tei experienţe, deşi nivelul 

crescut de stres psihic, soci-

al, tehnic este raportat ca fi -

ind un inconvenient major.

Profesorul universitar doc-

tor Constantin Cucoş, de la 

Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza”din Iaşi susţine 

că pentru un profesor desfă-

şurarea unei activităţi de ca-

litate cu elevii se ancorează 

mai degrabă în pedagogie, 

circa 60%, decât în tehnolo-

gie, care ocupă în jur de 36% 

şi că după această perioadă 

perspectiva s-a modifi cat.

„La începutul pandemiei, 

în opinia profesorilor, tehno-

logia ocupa un loc central al 

activităţii didactice (57%), de-

păşind cu mult preocupările 

privind aspectele pedagogice 

(38%). Este un semnal că, în-

tre timp, perspectiva s-a mo-

difi cat, în sensul că efi cienţa 

educaţiei online, în opinia pro-

fesorilor, este adusă de felul 

cum curriculumul clasic este 

"tradus" şi predat în varian-

ta online, prin ce metode şi 

strategii, cum este stimulată 

interactivitatea, cum pot fi  

menţinute apropierea inter-su-

biectivă şi suportul afectiv, 

prin ce forme şi instrumente 

se realizează evaluarea sau se 

întăreşte motivaţia în învăţa-

re", remarcă prof. univ. dr. 

Constantin Cucoş.

Studiu: experienţa şcolii 
din pandemie nu trebuie irosită
Un studiu realizat de patru universităţi relevă lecţiile care trebuie învăţate de şcoala românească 

Dr. Cătălin Glava crede că învățământul nu va mai fi  ce a fost înainte de pandemie

Comunicatul UBB menţionează că, pe o scală de la 1 la 4, 
cele mai mari difi cultăţi în realizarea de către profesori a activităţi-
lor didactice la distanţă sunt, nivelul de stres psihic, social, tehnic 
(2.59), lipsa unui cadru metodologic adecvat pentru pregătirea, 
îndrumarea și desfășurarea activităţilor online (2.39), timp insufi -
cient pentru planifi carea/ organizarea lecţiilor (2.36) sau lipsa 
unui computer sufi cient de performant (2.27). Cercetătorii au mai 
arătat că, în cadrul cercetării, au fost folosite 10.246 de chestiona-
re completate online de cadre didactice din învăţământul preuni-
versitar în perioada 4-20 februarie 2021 și că unele date au fost 
corelate cu rezultatele etapei I (martie 2020), cu 6.436 de respon-
denţi din învăţământul preuniversitar și poate constitui baza 
pentru decizii la nivel local și din partea Ministerului Educaţiei.

Problemele şcolii în pandemie

Decanul şi Consiliul 

Facultăţii de Drept 

au decis să propună recto-

rului Universităţii 

din Bucureşti exmatricu-

larea a 45 de studenţi 

care au conlucrat în vede-

rea fraudării unor exame-

ne din sesiunea de iarnă 

a anului I, informează 

un comunicat remis 

vineri de instituţia 

de învăţământ superior, 

în care se subliniază că 

este vorba despre o decizie 

unică în istoria facultăţii.

Potrivit sursei citate, stu-

denţii pentru care s-a pro-

pus exmatricularea au con-

lucrat pe grupuri de comu-

nicare Whatsapp, în paralel 

cu desfăşurarea examenelor 

online supravegheate audio/

video de profesorii titulari. 

Scopul conlucrării a fost iden-

tifi carea răspunsurilor şi re-

zolvarea împreună a subiec-

telor de la unele dintre exa-

menele scrise susţinute on-

line în luna februarie.

„În şedinţa Consiliului fa-

cultăţii din data de 25 fe-

bruarie 2021 au fost discuta-

te sesizările, s-au examinat 

probele şi au fost ascultaţi 

toţi studenţii care au dorit 

să îşi exprime punctul de ve-

dere cu privire la acuzaţiile 

care li se aduc. În urma aces-

tei şedinţe, în cursul zilei de 

astăzi – 26 februarie 2021 – 

membrii Consiliului şi-au ex-

primat opţiunea cu privire 

la propunerea de exmatricu-

lare, propunere adoptată cu 

o largă majoritate”, menţio-

nează sursa citată.

Totodată, Consiliul Facul-

tăţii de Drept a hotărât ca, ex-

ceptându-se impedimente sa-

nitare certe, începând cu se-

siunea din vară, deci în actu-

alul an universitar, examene-

le şi colocviile din toate pro-

gramele de studii ale Facultă-

ţii de Drept să se desfăşoare 

faţă în faţă, chiar dacă activi-

tatea didactică (cursuri şi se-

minare) va continua online.

„Această decizie este o ex-

presie a curajului de spune 

NU fraudei la examen. Repre-

zintă o decizie grea, dar jus-

tă, o decizie bazată pe dovezi 

incontestabile”, mai transmi-

te conducerea facultăţii.

Frauda, sancţionată cu exmatricularea
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A avut loc dezbaterea 

publică a Centrului 

de Inovare şi Imaginaţie 

Civică (CIIC) din 

Cluj-Napoca. Au fost dez-

bătute soluţii privind 

mobilitatea la Cluj şi pro-

iectele privind dezvolta-

rea infrastructurii.

Joi, 25 februarie, de la ora 

17, avut loc dezbaterea pu-

blică organizată de Centrul 

de Inovare şi Imaginaţie Ci-

vică (CIIC), moderată de pri-

marul Emil Boc şi Ovidiu 

Cîmpean, director de dezvol-

tare în cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca. Evenimentul a 

avut loc online, iar timp de 

3 ore, s-a discutat de către 

reprezentanţi ai administra-

ţiilor locale din zona metro-

politană Cluj, specialişti ai 

Băncii Mondiale şi cetăţeni 

cu spirit civic despre direc-

ţiile strategice care vor pre-

găti oraşul şi localităţile din 

jur pentru dezvoltare.

Astfel, în cadrul dezbate-

rii au fost identifi cate unele 

soluţii de mobilitate alterna-

tivă la maşină, cum ar fi  re-

confi gurarea reţelei de trans-

port public, astfel încât a-

ceasta să asigure o accesibi-

litate crescută pentru cetă-

ţeni. A fost pusă în discuţie 

şi înlocuirea totală a fl otei 

de autobuze cu mijloace de 

transport nepoluante – au-

tobuze electrice, dar şi au-

tobuze cu hidrogen – benzi 

dedicate ori o reţea coeren-

tă de piste pentru biciclete.

Trenul metropolitan, 
variantă de mobilitate 
nepoluantă

Cu ocazia evenimentului, 

a fost prezentat şi stadiul unor 

proiecte de infrastructură ca-

re vor duce la dezvoltarea Clu-

jului şi zonei metropolitane 

în următoarea perioadă, pri-

marul Emil Boc făcând o tre-

cere în revistă a proiectelor 

avute în vedere şi afl ate în de-

rulare în acest moment.

„Pe scurt, viziunea noas-

tră este următoarea: Clujul 

gândeşte în limbaj metropo-

litan şi în termeni precum 

verde, digital şi rezilient. Tre-

nul metropolitan va dezvol-

ta economic Clujul metropo-

litan şi va asigura o mobili-

tate verde, nepoluantă, pre-

cum şi atragerea de investi-

ţii străine, pe un areal de 

aproape 49 de kilometri. 

Acesta va porni de la infra-

structura de cale ferată exis-

tentă, iar studiul de fezabi-

litate va fi  gata în luna au-

gust a acestui an.

Am extins proiectul pâ-

nă la comuna Gârbău şi vom 

avea staţii noi inclusiv pe 

teritoriul municipiului 

Cluj-Napoca, la Tetarom, la 

Clujana, dar şi la aeroport. 

Acest proiect, practic leagă 

gara de aeroport şi este fi-

nanţabil pe fonduri europe-

ne, fiind inclus în Planul de 

Redresare şi Rezilienţă. Me-

troul va porni din capătul 

Floreştiului, va merge pe la 

Spitalul Regional de Urgen-

ţă şi va ajunge la podul Ira, 

unde se intersectează cu 

trenul metropolitan. Aici 

avem în vedere două rami-

ficaţii: una spre Sopor şi 

una spre Bulevardul Mun-

cii, pentru a conecta mai 

bine şi zona de nord a ora-

şului, care va fi un punct 

major de dezvoltare.

„Era post maşină 
în Cluj-Napoca”

Centura metropolitană es-

te al treilea proiect major al 

Clujului, care va avea punc-

tul de pornire la capătul Gi-

lăului, va urma culoarul So-

meşului, va intra în Cluj-Na-

poca la nodul N printr-un 

pasaj suprateran, va merge 

pe Calea Turzii şi va face 

apoi culoar direct de la Sel-

gros în Bulevardul Muncii 

şi va ajunge la centura Apa-

hida-Vâlcele. Acest proiect 

are 11 noduri pe teritoriul 

municipiului Cluj-Napoca şi 

20 de noduri de legătură în 

total, ceea ce înseamnă scoa-

terea în integralitate a trafi-

cului nenecesar din Cluj-Na-

poca. Este un proiect prins 

în Planul de Redresare şi Re-

zilienţă, are finanţare asigu-

rată, practic suntem în eta-

pa finală a realizării studiu-

lui de fezabilitate, obţinerea 

acordului de mediu, avize-

le ministeriale şi apoi ur-

mează aprobarea de către 

Guvern a culoarului de ex-

propriere şi licitaţia de pro-

iectare şi execuţie. Acest pro-

iect a făcut paşi majori şi 

consistenţi, chiar dacă este 

de o dificultate majoră”, a 

explicat Emil Boc, în cadrul 

dezbaterii.

Edilul clujean a ţinut să 

menţioneze că pe termen lung, 

„oraşul se pregăteşte pentru 

era post maşină”.

Experţi ai Băncii Mondi-

ale au subliniat faptul că 

obiectivul principal şi gân-

dit pe termen lung al noii 

strategii va fi  un oraş inteli-

gent conectat, noua strate-

gie vizând sprijinirea tranzi-

ţiei la o mobilitate urbană 

sustenabilă, multimodală şi 

cu emisii reduse de gaze cu 

efect de seră, care să se con-

cretizeze într-o scădere cu 

minim 15 puncte procentu-

ale a ponderii cetăţenilor ca-

re utilizează zilnic autotu-

rismul până în anul 2030.

Totodată, specialiştii au 

precizat că se mai are în ve-

dere şi crearea de culoare 

verzi-albastre de mobilitate 

sustenabilă atât de-a lungul 

principalului curs de apă, 

râul Someşul Mic, precum 

şi pe cursurile secundare 

precum pârâurile Becaş, 

Nadăş sau Calvaria.

Cetăţenii, preocupaţi 
de creşterea numărului 
de maşini în oraş

„Vom corela Strategia In-

tegrată de Dezvoltare Urba-

nă cu Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă, dar şi cu 

Planul de Amenajare a Teri-

toriului judeţului Cluj, rea-

lizat de Consiliul Judeţean, 

de asemenea în parteneriat 

cu Banca Mondială. Aceste 

documente strategice, odată 

fi nalizate vor intra în dezba-

tere publică şi vor fi  posta-

te în integralitate pe site-ul 

Primăriei Cluj-Napoca. Prin 

urmare, va mai exista oca-

zia să fi e amendate, astfel 

încât înainte de aprobarea în 

Consiliul local să avem cele 

mai bune şi complete stra-

tegii, atât pentru municipiul 

Cluj-Napoca, cât şi pentru 

zona metropolitană”, a de-

clarat Ovidiu Cîmpean.

Dezbaterea CIIC a acor-

dat şi de această dată şan-

sa cetăţenilor interesaţi să 

intervină în discuţiile pri-

vind strategia de dezvolta-

re a Clujului. În acest con-

text, Flaviu Petean a atras 

atenţia asupra creşterii ne-

controlate a numărului de 

maşini în Cluj-Napoca şi im-

plicit, costurile indirecte a-

supra mediului înconjură-

tor, oferind şi un exemplu 

referitor la emisia de CO2.

Astfel, acesta a subliniat 

că la un simplu calcul, se 

poate observa că în 2018, 

au fost introduce în muni-

cipiu, 155.000 de noi ma-

şini, ceea ce arată o creşte-

re de 17% într-un singur an. 

Locuitorul a arătat că ast-

fel, economia de emisii de 

carbon aduse de autobuze 

este anulată în mai puţin de 

10 zile prin introducerea no-

ilor maşini şi a cerut muni-

cipalităţii un plan prin care 

să se evite „să ne trezim în 

2030 într-un oraş îngropat 

de maşini”. Acesta a dorit 

să afle şi dacă autorităţile 

locale vor lua măsuri pen-

tru a stopa creşterea numă-

rului de maşini.

Autostrada va ajuta la 
scăderea trafi cului din oraş

Răspunsul a venit din par-

tea primarului Boc, care a 

dat vina pe Guvern pentru 

eliminarea taxelor auto, pre-

cizând că Executivul „trebu-

ie să găsească soluţii pentru 

a proteja toată ţara, nu doar 

Clujul de aceste rable”, fi ind 

astfel nevoie de o reglemen-

tare naţională, după cum a 

explicat Emil Boc.

Primarul municipiului, 

Emil Boc, a vorbit în cadrul 

dezbaterii şi despre proiec-

tul care implică pasajul de 

la Tăietura Turcului de la Te-

tarom, care va fi  realizat cu 

ocazia electrifi cării căii fera-

te Cluj-Bihor.

„Conectarea Clujului la 

autostradă este un proiect 

care se afl ă aproape de faza 

de începere a licitaţiei de 

proiectare şi execuţie şi ca-

re va scoate din oraş tot tra-

fi cul care vine dinspre Tur-

da, Bucureşti şi astăzi se des-

carcă la Nădăşel, după care 

trece prin Cluj-Napoca.

Un alt culoar de mobili-

tate urbană internă în 

Cluj-Napoca porneşte de la 

Câmpul Pâinii până la Gară, 

pe o lungime de 3 km, para-

lel cu calea ferată şi care se 

integrează în dezvoltarea zo-

nei de nord. De asemenea 

vom avea un culoar verde, 

pe malul Someşului, de la 

Gilău până la Apahida. Noi 

avem un proiect în munici-

piul Cluj-Napoca de revita-

lizare a malurilor Someşu-

lui, dar ne dorim integrarea 

acestuia cu proiecte simila-

re în comunele învecinate, 

Floreşti, Gilău şi Apahida”, 

a explicat Boc.

Dezbaterea face parte din 

proiectul ,,Creşterea trans-

parenţei decizionale şi sim-

plifi carea procedurilor admi-

nistrative pentru cetăţeni – 

ANTO – CIIC’’, fi ind fi nan-

ţat prin Programul Operaţi-

onal Capacitate Administra-

tivă 2014 -2020 (POCA).

Mobilitatea următorilor 10 ani la Cluj, 
prezentată în cadrul dezbaterii CIIC 
Se anunţă proiecte majore de infrastructură şi soluţii de transport alternativ
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în 
Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
R și ale Actului constitutiv și având în vede-
re necesităţile curente ale societăţii SCALA 
DEVELOPMENT S.A. pe de o parte, iar pe de 
altă parte, obiectivele pe termen scurt și me-
diu ale societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A. 
de a dezvolta proiecte imobiliare separate, 
prin intermediul a 6 SPV-uri (special purpo-
se vehicle), înfi inţate ca societăţi cu răspun-
dere limitată în care SCALA DEVELOPMENT 
S.A. va deţine 90 % din capitalul social, în a-
sociere cu persoana fi zică Dan Mihai Pitic ca-
re va deţine 10 % din capitalul social,

convoacă Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru 01.04.2021, re-
spectiv 02.04.2021 a doua convocare, în ca-
zul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la pri-
ma convocare, la ora 12:00, la sediul socie-
tăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Re-
gistrul acţionarilor la data de referinţă 
22.03.2021, care au dreptul de a participa 
și de a vota în cadrul adunării generale, cu 
ordinea de zi:

1. Aprobarea înfi inţării societăţii cu răs-
pundere limitată având denumirea SCALA 
CINCI S.R.L., prin aport în numerar la capita-
lul social al acesteia, având următoarele ca-
racteristici: sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. 
Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social în va-
loare de 10.000 lei, împărţit în 1.000 părţi 
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fi e-
care, asociaţi SCALA DEVELOPMENT S.A., ca-
re va deţine 90 % din capitalul social și dl. PI-
TIC MIHAI-DAN, care va deţine 10% din capi-
talul social, obiect principal de activitate CAEN 
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară, 
administrator cu drepturi depline – dl. Pitic 
Mihai-Dan, durata mandatului – nedetermi-
nată. Partea fi ecarui asociat la benefi cii și la 
pierderi este direct proportională cu aportul 
la capitalul social.

2. Aprobarea înfi inţării societăţii cu răs-
pundere limitată având denumirea SCALA 
ȘASE S.R.L., prin aport în numerar la capita-
lul social al acesteia, având următoarele ca-
racteristici: sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. 
Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social în va-
loare de 10.000 lei, împărţit în 1.000 părţi 
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fi e-
care, asociaţi SCALA DEVELOPMENT S.A., ca-
re va detine 90 % din capitalul social și dl. PI-
TIC MIHAI-DAN, care va detine 10 % din ca-
pitalul social, obiect principal de activitate 
CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imo-
biliară, administrator cu drepturi depline – 
dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului – ne-
determinată. Partea fi ecarui asociat la bene-
fi cii și la pierderi este direct proportională cu 
aportul la capitalul social.

3. Aprobarea înfi inţării societăţii cu răs-
pundere limitată având denumirea SCALA 
ȘAPTE S.R.L., prin aport în numerar la capi-
talul social al acesteia, având următoarele 
caracteristici: sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. 
Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social în va-
loare de 10.000 lei, împărţit în 1.000 părţi 
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fi e-
care, asociaţi SCALA DEVELOPMENT S.A., ca-
re va detine 90 % din capitalul social și dl. PI-
TIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capi-
talul social, obiect principal de activitate CAEN 
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară, 
administrator cu drepturi depline – dl. Pitic 
Mihai-Dan, durata mandatului – nedetermi-
nata. Partea fi ecărui asociat la benefi cii și la 
pierderi este direct proportională cu aportul 
la capitalul social.

4. Aprobarea înfi inţării societăţii cu răs-
pundere limitată având denumirea SCALA 
OPT S.R.L., prin aport în numerar la capita-
lul social al acesteia, având următoarele ca-
racteristici: sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. 
Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social în va-
loare de 10.000 lei, împărţit în 1.000 părţi 
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fi e-
care, asociaţi SCALA DEVELOPMENT S.A., ca-
re va detine 90 % din capitalul social și dl. PI-
TIC MIHAI-DAN, care va deţine 10% din capi-
talul social, obiect principal de activitate CAEN 
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară, 
administrator cu drepturi depline – dl. Pitic 
Mihai-Dan, durata mandatului – nedetermi-
nată. Partea fi ecarui asociat la benefi cii și la 
pierderi este direct proportională cu aportul 
la capitalul social.

5. Aprobarea înfi inţării societăţii cu răs-
pundere limitată având denumirea SCALA 
NOUĂ S.R.L., prin aport în numerar la capi-
talul social al acesteia, având următoarele 
caracteristici: sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. 
Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social în va-
loare de 10.000 lei, împărţit în 1.000 părţi 

sociale cu o valoare nominală de 10 lei fi e-
care, asociaţi SCALA DEVELOPMENT S.A., ca-
re va deţine 90 % din capitalul social și dl. PI-
TIC MIHAI-DAN, care va detine 10 % din ca-
pitalul social, obiect principal de activitate 
CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imo-
biliară, administrator cu drepturi depline – 
dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului – ne-
determinată. Partea fi ecarui asociat la bene-
fi cii și la pierderi este direct proporţională cu 
aportul la capitalul social.

6. Aprobarea înfi inţării societăţii cu răs-
pundere limitată având denumirea SCALA ZE-
CE S.R.L., prin aport în numerar la capitalul 
social al acesteia, având următoarele carac-
teristici: sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Bra-
nului, nr. 53, jud. Cluj, capital social în valoa-
re de 10.000 lei, împărţit în 1.000 părţi so-
ciale cu o valoare nominală de 10 lei fi eca-
re, asociaţi SCALA DEVELOPMENT S.A., care 
va detine 90 % din capitalul social și dl. PI-
TIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capi-
talul social, obiect principal de activitate CAEN 
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară, 
administrator cu drepturi depline – dl. Pitic 
Mihai-Dan, durata mandatului – nedetermi-
nată. Partea fi ecarui asociat la benefi cii și la 
pierderi este direct proportională cu aportul 
la capitalul social.

7. Aprobarea mandatării dlui. Pitic Mi-
hai-Dan, Președinte al Consiliului de Admi-
nistraţie al SCALA DEVELOPMENT S.A., să în-
tocmească Actele constitutive ale societăţilor 
cu răspundere limitată, inclusiv să coopteze 
alţi asociaţi dacă și după cum va fi  cazul, să 
stabilească obiectele secundare de activita-
te ale societăţii, precum și să reprezinte, să-și 
asume, să decidă și să semneze în numele și 
pe seama societăţii SCALA DEVELOPMENT 
S.A., în condiţiile legii, orice clauză a Actelor 
constitutive sau orice alte documente, să efec-
tueze orice demers în relaţia cu instituţii sau 
terţi în legatură cu operaţiunile privind con-
stituirea și funcţionarea societăţilor cu răs-
pundere limitată, să dea și să primească toa-
te declaraţiile aferente înfi inţării societăţilor 
menţionate la punctele 1-6 din prezenta or-
dine de zi și să rezerve denumirile societăţi-
lor, după caz.

8. Aprobarea acordării de către asociatul 
SCALA DEVELOPMENT S.A. societăţilor SCA-
LA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCALA 
ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NO-
UĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. – societăţi în 
curs de constituire, a unui împrumut de ma-
xim 8.000.000 (optmilioane) euro în total 
pentru toate cele 6 societăţi, în vederea des-
fășurării activităţii acestora. Suma totală a 
împrumutului se poate acorda într-o singu-
ră tranșă sau în mai multe tranșe, fi ecărei so-
cietăţi, după caz.

9. Aprobarea garantării de către asociatul 
SCALA DEVELOPMENT S.A. a creditelor ce vor 
fi  contractate de către societăţile SCALA CINCI 
S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCALA ȘAPTE S.R.L., 
SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCA-
LA ZECE S.R.L. – societăţi în curs de constitu-
ire, de la instituţiile bancare, în scopul des-
fășurarii activităţii acestora.

10. Aprobarea mandatării dlui. Pitic Mi-
hai-Dan, Președinte al Consiliului de Admi-
nistraţie al SCALA DEVELOPMENT S.A. pentru 
a semna contractele de împrumut acordate 
de SCALA DEVELOPMENT S.A., pentru a de-
cide și semna garanţiile efective (mobiliare 
și/sau imobiliare) aduse de SCALA DEVELOP-
MENT S.A., pentru a decide și semna în nu-
mele și pe seama societăţii SCALA DEVELOP-
MENT S.A. cuantumul fi nal al creditului/cre-
ditelor, costurile lor, termenele de rambur-
sare, garanţiile efective și orice alte clauze 
referitoare creditul/creditele ce vor fi  contrac-
tate de către societăţile SCALA CINCI S.R.L., 
SCALA ȘASE S.R.L., SCALA ȘAPTE S.R.L., SCA-
LA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA ZE-
CE S.R.L. – societăţi în curs de constituire. 
Structura sarcinilor ipotecare înscrise asupra 
imobilelor (interdicţie de înstrăinare, ipote-
care, garantare, închiriere, etc.) se va stabili 
prin negociere cu instituţiile bancare. În ca-
zul în care banca creditoare va solicita, cre-
ditul va putea fi  garantat și cu alte bunuri 
mobile și/sau imobile aparţinând terţelor 
persoane fi zice și/sau juridice.

11. Aprobarea desemnării Președintelui 
Consiliului de Administraţie – dl. Pitic Mihai 
Dan, ca reprezentant permanent al societă-
ţii SCALA DEVELOPMENT S.A. în cadrul Adu-
nării Generale a Asociaţilor a societăţilor SCA-
LA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PA-
TRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE 
S.R.L., SCALA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., 
SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. pen-
tru întreaga perioada de funcţionare a aces-
tor societăţi sau până la revocarea expresă 
a mandatului de către AGEA. Astfel, dl. Dan 
Pitic este mandatat cu puteri depline, pentru 
ca, pe seama și în numele SCALA DEVELOP-

MENT S.A., să voteze în cadrul Adunării Ge-
nerale a Asociaţilor societăţilor SCALA DOI 
S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., 
SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCA-
LA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NO-
UĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. cu privire la o-
rice puncte afl ate pe ordinea de zi, inclusiv, 
dar nelimitativ, următoarele:

11.1. aprobarea deschiderii unuia sau a 
mai multor conturi bancare (în lei și/sau va-
lută) la oricare dintre instituţiile de credit din 
România;

11.2. negocierea și încheierea de contrac-
te de credite bancare, indiferent de tipul aces-
tora, la oricare dintre instituţiile de credit din 
România și/sau din străinatate sau prin ori-
ce altă formă de fi nanţare, inclusiv credit fur-
nizor, în scopul fi nanţării unor proiecte imo-
biliare și tranzacţii ale respectivelor societăţi;

11.3. negocierea și încheierea oricăror ac-
te adiţionale la contractele de fi nanţare/cre-
dit, ce vor fi  necesare în vederea majorării 
plafoanelor de credit, prelungirii perioadei 
de creditare, refi nanţării, modifi cării garan-
ţiilor sau pentru orice alte modifi cări ale re-
spectivelor contracte, potrivit nevoilor de fi -
nanţare ale oricarei din societăţile care con-
tractează creditul;

11.4. negocierea și încheierea contracte-
lor de garantare, încheierea oricăror acte și 
îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare 
potrivit legii, faţă de orice persoane fi zice, 
persoane juridice sau instituţii/autorităţi pu-
blice pentru constituirea în mod valabil a ga-
ranţiilor negociate în vederea garantării ram-
bursării fi nanţărilor contractate (inclusiv, dar 
nelimitativ a ipotecilor mobiliare sau imobi-
liare), asupra oricărora dintre bunurile imo-
bile și/sau mobile existente în patrimoniul 
societăţii care va contracta respectivul credit, 
precum și asupra construcţiei/construcţiilor 
viitoare ce vor face obiectul proiectelor imo-
biliare în cauză. Structura sarcinilor ipoteca-
re înscrise asupra imobilelor (interdicţie de 
înstrăinare, demolare, restructurare/restau-
rare, ipotecare, garantare, închiriere, etc.) se 
va stabili prin negociere cu instituţiile banca-
re. În cazul în care banca creditoare va soli-
cita, sau dacă interesele societăţilor vor im-
pune, creditul va putea fi  garantat și cu alte 
bunuri mobile și/sau imobile aparţinând ter-
ţelor persoane fi zice și/sau juridice. Cuantu-
mul fi nal al creditului/creditelor, costurile lor, 
termenele de rambursare, garanţiile efecti-
ve și orice alte clauze referitoare la credit/
credite, se vor stabili în funcţie de necesităţi, 
de către reprezentanţii societăţilor (sau îm-
puterniciţii lor), care au drepturi depline în 
acest sens;

11.5. negocierea și încheierea contractelor, 
a oricăror acte și îndeplinirea tuturor formali-
tăţilor necesare potrivit legii, faţă de orice per-
soane fi zice, persoane juridice sau instituţii/au-
torităţi publice pentru constituirea în mod va-
labil a oricăror altor garanţii în vederea garan-
tării rambursării fi nanţărilor contractate;

11.6. achiziţia/vânzarea de bunuri imobi-
le și mobile și/sau alte drepturi reale, nego-
cierea și încheierea de promisiuni bilaterale 
de vânzare-cumparare, contracte de vânza-
re-cumparare, contracte de constituire a drep-
turilor reale, contracte de leasing, contracte 
de schimb, cesiuni de contract, acte adiţio-
nale la acestea, clauzele concrete, inclusiv ce-
le referitoare la preţ, termene de plată, ga-
ranţii, declaraţii, precum și orice alte acte ne-
cesare, în vederea dezvoltării proiectelor imo-
biliare, din cadrul societăţilor SCALA DOI 
S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., 
SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCA-
LA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NO-
UĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L.;

11.7. demolarea, alipirea, dezmembarea 
imobilului/imobilelor afl ate în proprietate, 
dar fără a se limita la angajarea expertului ca-
dastral, reprezentarea societăţii în relaţia cu 
OCPI – BCPI competent și semnarea actelor 
de alipire/dezlipire/parcelare/apartamenta-
re în formă autentică, în faţa notarului public;

11.8. cedarea către domeniul privat al u-
nităţilor administrativ teritoriale a unor su-
prafeţe de teren (dacă va fi  cazul) respectiv 
renunţarea la dreptul de proprietate în con-
formitate cu art. 562 si 889 Cod Civil;

11.9. acorduri de modifi care limite cadas-
trale (cu, sau fără modifi carea suprafeţei), 
repoziţionare cadastrală, rectifi care de carte 
funciară;

11.10 obţinerea oricaror acorduri/ avize 
de la institutiile abilitate în vederea realiză-
rii construcţiei cu respectarea tuturor norme-
lor legislative în vigore pe durata desfășură-
rii construcţiei;

11.11. alipire, dezmembrare, parcelare și 
înscriere/întabulare în cartea funciara a no-
ilor construcţii/terenuri;

11.12. negocierea și încheierea tuturor 
contractelor/tranzacţiilor, inclusiv vânza-

rea-cumpărarea/închirierea/schimbul cu/că-
tre terţi a oricărui tip de construcţii/ spaţii/ 
apartamente /parcări /parcele/ terenuri/ 
platforme/ camere de utilitate/ accese și dru-
muri/ spaţii verzi / spaţii depozitare, etc. nou 
edifi cate precum și încheierea oricăror alte 
contracte aferente desfășurării activităţii (prin-
cipale/secundare), incusiv în privinţa nego-
cierii preţurilor, termenelor de plată, eșalo-
nări la plată, modalităţile efective de plată a 
preţului vânzării si orice alte clauze cuprinse 
în contracte, inclusiv constituirea de drepturi 
reale defi nite conform art. 551 Cod civil, re-
nunţarea la anumite drepturi reale/ legale, 
precum si înscrierea în cărţile funciare ale 
imobilelor înstrăinate a privilegiului vânză-
torului/ipotecii legale a vânzătorului, pentru 
preţul neachitat, dacă situaţia o va impune.

11.13. modifi carea actului constitutiv, a-
tât al societăţilor SCALA DOI SRL, SCALA TREI 
SRL și SCALA PATRU SRL, cât și al societăţi-
lor în curs de înfi inţare, și anume, SCALA 
CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCALA ȘAP-
TE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ 
S.R.L., respectiv SCALA ZECE S.R.L. în func-
ţie de necesităţi, în conformitate cu dispo-
ziţiile legii, pentru orice obiective, precum 
și derularea unor proceduri societare, dl. 
Dan Pitic având puteri depline în toate as-
pectele care converg spre fi nalizarea aces-
tora, fără a se limita la:

a) majorarea capitalului social prin con-
versie creanţe, aport în natură și/sau nume-
rar, adus de către asociaţii/acţionarii exis-
tenţi sau prin cooptare de noi asociaţi/acţi-
onari;

b) diminuarea capitalului social prin: re-
ducerea numărului de acţiuni/părţi sociale; 
reducerea valorii nominale a acţiunilor sau 
a părţilor sociale; dobândirea propriilor ac-
ţiuni, urmată de anularea lor.

c) numirea/revocarea/schimbarea admi-
nistratorilor;

d) modifi carea sediului social;
e) înfi inţarea de sedii secundare, puncte 

de lucru, inclusiv sucursale/fi liale;
f) completarea obiectelor de activitate se-

cundare;
g) modifi carea obiectului principal de ac-

tivitate;
h) schimbarea denumirii societăţii;
i) schimbarea formei juridice de organizare;
j) schimbarea duratei societăţii;
k) fuziune/divizare;
l) dizolvare /lichidare;
m) achiziţii/cesiuni de părţi sociale/acţi-

uni, deţinute în societăţile SCALA DOI S.R.L., 
SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCA-
LA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCALA 
ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NO-
UĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. ;

n) achiziţii/cesiuni de părţi sociale/acţiuni 
ale societăţilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI 
S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., 
SCALA ȘASE S.R.L., SCALA ȘAPTE S.R.L., SCA-
LA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA ZE-
CE S.R.L. deţinute în societăţi terţe sau deţi-
nute în cadrul societăţilor enumerate la acest 
subpunct;

o) participarea societăţilor SCALA DOI 
S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU 
S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE 
S.R.L., SCALA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT 
S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA ZECE 
S.R.L. la majorarea capitalului social în so-
cietăţi terţe prin conversie creanţe, aport 
în natură și/sau numerar, etc.

12. Aprobarea delegării, dacă este cazul, 
de către administratorul societăţilor SCALA 
DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU 
S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., 
SCALA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCA-
LA NOUĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. către o 
altă persoană a atribuţiilor sale privind im-
plementarea oricăreia dintre deciziile men-
ţionate mai sus. În acest sens, dl. Pitic Mi-
hai Dan în calitatea sa de mandatar al SCA-
LA DEVELOPMENT S.A. va putea, împreună 
cu ceilalţi asociaţi ai societăţilor menţiona-
te în prima teză a prezentului punct de pe 
ordinea de zi, să desemneze una sau mai 
multe persoane (inclusiv dl. Pitic Dan Mi-
hai) în vederea reprezentării acestor socie-
tăţi, cu scopul negocierii și semnării orică-
ror acte, declaraţii, cereri sau contracte în 
faţa notarilor publici, instituţii bancare, pri-
mărie, Inspectoratul de Poliţie Judeţeană 
Cluj, Inspectoratul Situaţii de Urgenţă Cluj, 
OCPI Cluj, ANAF Cluj, Registrul Comerţului 
Cluj, Bursa de Valori București, precum și a 
oricăror instituţii publice (enumerarea nefi -
ind limitativă, ci exemplifi cativă), persoane 
fi zice ori juridice necesare pentru aducerea 
la îndeplinire a dispoziţiilor indicate la pct. 
1 – 14 din prezenta ordine de zi.

13. Aprobarea constituirii oricăror tipuri de ga-
ranţii, imobiliare, mobiliare sau personale, instru
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mente de plată emise de către SCALA DEVELOPMENT SA în 
vederea garantării fi nanţărilor accesate si/sau obligaţiilor asu-
mate de către societăţile SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., 
SCALA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCA-
LA ZECE S.R.L. în vederea desfășurării activităţii acestora, precum 
și asumarea calităţii de codebitor, după caz, în condiţiile prevă-
zute de legislaţia în vigoare. În acest sens, domnul PITIC MIHAI 
DAN este mandatat cu puteri depline, pe toată perioada de func-
ţionare a societăţilor SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCA-
LA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA 
ZECE S.R.L. pentru ca, în numele și pe seama SCALA DEVELOP-
MENT S.A., să negocieze și să încheie contractele de garantare, 
orice alte acte necesare, precum și să îndeplineasca toate forma-
lităţile necesare potrivit legii, faţă de orice persoane fi zice, per-
soane juridice sau instituţii/autorităţi publice pentru constituirea 
în mod valabil a garanţiilor negociate.

14. Aprobarea mandatării dlui. Pitic Mihai-Dan, Președin-
te al Consiliului de Administraţie al SCALA DEVELOPMENT S.A. 
pentru a semna, în numele și pe seama societăţii SCALA DE-
VELOPMENT S.A., toate și orice documente necesare realiză-
rii obiectivelor de la punctele 1 – 13 din prezenta ordine de 
zi, inclusiv în faţa notarului, pentru luarea oricăror decizii, în-
deplinirea oricărei acţiuni/sarcini, semnarea oricărui act, în fa-
ţa oricărei instituţii publice și/sau private, în vederea realiză-
rii integrale a obiectivelor specifi cate la punctele 1 – 13 din 
prezenta ordine de zi. În condiţiile respectării de către man-
datarul Pitic Mihai-Dan a mandatului supus aprobării în pre-
zenta ordine de zi, acţionarii renunţă la orice acţiune înteme-
iată pe articolele 1303 – 1304 din Noul Cod Civil.

15. Aprobarea delegării de către dl. Pitic Mihai-Dan, 
Președintele Consiliului de Administraţie, prin mandat au-
tentic, a dlui. Pitic Lucian-Stefan și a dlui. Tiganetea An-
ton-Ionita, în vederea aducerii la îndeplinire a oricăruia 
din obiectivele prevăzute la punctele 1-14 din prezenta 
ordine de zi.

16. Aprobarea datei de 21.04.2021 ca dată de înregis-
trare și a datei de 20.04.2021 ca ex date.

17. Mandatarea unei persoane să semneze în numele 
și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi  
adoptată.

18. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi  
adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi -
cial al României, partea a IV-a și să obţină documentele 
aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen 
de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul 
Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de 
zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru puncte-
le incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Ac-
ţionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, 
documentele fiind transmise prin servicii de curierat/
prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târ-
ziu până la data de 29.03.2021.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordi-
nea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin 
corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de ho-
tărâri pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
în fi ecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe 
site-ul www.scaladevelopment.ro – Secţiunea Acţionariat, 
începând cu data de 01.03.2021.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea gene-
rală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin 
corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile și cu docu-
mentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, 
precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Re-
prezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane de-
cât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată pentru repre-
zentare în adunările generale și conţine instrucţiuni speci-
fi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantu-
lui său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adună-
rii generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi 
identifi cate în împuternicire, în mod individual sau printr-o 
formulare generică referitoare la o anumită categorie de emi-
tenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condi-
ţia ca împuternicirea să fi e acordată de către acţionar, în cali-
tate de client, unui intermediar defi nit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în origi-
nal la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, având atașa-
tă semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: actionari-
at@scaladevelopment.ro până la data de 29.03.2021. În ace-
lași termen buletinele de vot prin corespondenţă completate și 
semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal 
sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului) ) sau prin mijloa-
ce electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la 
adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspân-
dirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare la data pre-
zentei, recomandăm participarea la AGEA și exercitarea 
dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA 
prin utilizarea votului prin corespondenţă și recomandăm 
accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin 
mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsu-
ra în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fi zi-
că prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod 
personal la registratură emitentului.

Preşedinte Consiliul 
de Administraţie,
Dl. PITIC MIHAI DAN

MV HELIOS RAY, o navă 

israeliană care transporta 

vehicule, plecase 

de la Dammam, un oraş 

portuar din estul Arabiei 

Saudite, spre Singapore, 

în momentul exploziei 

care a avut loc joi, 

în nord-vestul Omanului, 

potrivit Dryad Global, 

o fi rmă specializată 

în securitatea maritimă.

„Poziţia navei, relativ aproa-

pe de Iran în acel moment, 

poate sugera că sunt iranienii, 

dar trebuie verifi cat în conti-

nuare”, a declarat Benny Gantz, 

într-un interviu pentru cana-

lul public israelian Kan.

„Este o primă estimare care 

ia în considerare proximitatea 

(cu teritoriul iranian) şi contex-

tul, aşa cred eu”, a adăugat el.

În ciuda dezminţirilor sale, 

Iranul este acuzat de Israel, in-

amicul său declarat, că doreşte 

să se doteze cu arma atomică.

Săptămâna aceasta, sta-

tul evreu a calificat ca „ame-

ninţare” decizia Iranului de 

a restricţiona inspecţiile pro-

gramului său nuclear de că-

tre Agenţia Internaţională 

pentru Energie Atomică (AI-

EA) din moment ce nu a 

obţinut ridicarea sancţiuni-

lor americane.

În acest context de tensi-

uni sporite între Israel şi Re-

publica Islamică, Dryad Glo-

bal a sugerat, de asemenea, 

că Iranul ar putea fi  respon-

sabil de explozie.

„Deşi detaliile incidentu-

lui rămân neclare, există o 

posibilitate realistă ca eve-

nimentul să fi e rezultatul u-

nei activităţi a armatei ira-

niene”, a indicat fi rma.

Pe de altă parte, „Iranul se 

teme din ce în ce mai mult de 

ameliorarea relaţiilor dintre 

Israel şi statele din Golf”, a 

adăugat Dryad Global, refe-

rindu-se la recentele acorduri 

de normalizare dintre statul 

evreu şi ţări ca Emiratele Ara-

be Unite sau Bahrein.

Ofi ciul pentru operaţiuni 

comerciale maritime al Marii 

Britanii a informat despre ex-

plozie, spunând că „investi-

gaţiile sunt în curs”.

Explozia a făcut „două gă-

uri cu un diametru de aproxi-

mativ un metru şi jumătate”, 

a declarat pentru Kan propri-

etarul navei, omul de afaceri 

israelian Rami Ungar. El a pre-

cizat că nu s-au înregistrat vic-

time în rândul echipajului şi 

că motorul nu a fost avariat.

„Deocamdată nu este 

clar” dacă explozia „a fost 

cauzată de tir de rachete sau 

de mine ataşate navei”, a 

adăugat Rami Ungar.

Transportorul de vehicule 

MV HELIOS RAY urma să tra-

gă la mal sâmbătă într-un port 

din Emiratele Arabe Unite, po-

trivit proprietarului său.

Iranul posibil responsabil 
de explozia de pe o navă israeliană
Ministrul israelian al Apărării, Benny Gantz, a precizat într-un interviu că Iranul 
ar putea fi responsabil de explozia care a afectat o navă israeliană în Golful Oman

Benny Gantz, Ministru al Apărării al Israelului, susține că Iranul ar putea fi  responsabil de explozia 
care a afectat o navă israeliană

Iranul a cerut sâmbătă 

Irakului să-i „identifi ce” 

pe autorii recentelor ata-

curi de pe teritoriul aces-

tuia împotriva ambasadei 

SUA şi a intereselor occi-

dentale, apreciind că ele 

au vizat să aducă atingere 

relaţiilor iraniano-irakie-

ne, transmite AFP.

Luni, în direcţia ambasa-

dei americane la Bagdad au 

fost trase rachete, care au 

căzut însă în apropiere. A 

fost vorba despre cel de-al 

treilea atac în decurs de o 

săptămână împotriva inte-

reselor occidentale în Irak.

„Subliniem necesitatea ca 

guvernul irakian să-i identi-

fi ce pe autorii acestor inci-

dente”, a declarat şeful di-

plomaţiei iraniene, Moha-

mmad Javad Zarif, într-un 

comunicat pe site-ul Minis-

terului de Externe.

„Ultimele atacuri sunt sus-

pecte şi ar fi  putut fi  planifi cate 

în scopul de a aduce atingere re-

laţiilor iraniano-irakiene şi stabi-

lităţii” Irakului, a afi rmat Zarif.

Acesta a discutat sâmbătă 

cu omologul irakian Fouad 

Hussein, afl at în vizită la Te-

heran, după raidurile ameri-

cane care au vizat miliţii 

pro-iraniene în estul Siriei, în 

apropierea graniţei cu Irak.

Zarif a „condamnat atacul 

american împotriva forţelor 

irakiene în zonele frontaliere” 

irakiano-siriene, considerân-

du-l „ilegal” şi o „încălcare a 

suveranităţii” ţării. 

SUA au transmis că Iranul 

va fi  considerat „responsabil 

de acţiunile acoliţilor săi care 

atacă americani” în Irak.

Iranul cheamă Irakul să-i identifice 
pe autorii recentelor atacuri antiamericane
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (3.7)

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc 
de 4 etaje, situat în zona bună 
a orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la tele-
fon 0787-869474.

¤ 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.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la ţară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0749-509107. (8.14)

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 
58000 mp, situat la capătul str. 
Giuseppe Verdi, cart. Iris,  zona 
de case, 82 m front la drum, la 
intrare în satul Valea Fânațelor, 
drum pietruit, se poate circula 
fără probleme până la teren, 
C.F., cadastru, curent electric, 
teren compact, preț 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spălat, balcon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 

250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ 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, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. 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.

SERVICII

AUTO-MOTO

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 

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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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TUIT

1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcționare, preț 
2800 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (6.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricație 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ 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 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru centra-
le termice. Informații la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unuele noi. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0742-401019.

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

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (5.14)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (26.60) 

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare bu-
nă, la preţ negociabil. Detalii la te-
lefon 0742-401019.

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

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, 
preţ 0,50 bani/buc. Pentru infor-
maţii și detalii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-265436.

¤ 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 0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-265436.

PIERDERI

¤ Banca Transilvania SA declară 
pierdut certifi catul constatator elibe-
rat de ORC de pe lângă Tribunalul 
Cluj pentru autorizarea următoarei 
unități teritoriale:
Punct de lucru „Napoca” din Cluj-
Napoca, str. Republicii, nr.1, Ap. 3; 
jud. Cluj; Îl declară nul.

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

Pentru informaţii sumpli-
mentare sunaţi la 
tel. 0750-881954.

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia me-

diului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. SUN FAST 
IMPEX S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Restau-
rant Terasa SUN“, din localitatea Cluj-Napoca, B-dul 1 De-
cembrie nr. 140, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni: 
09.00-16.30, joi întreorele 9.00-14.00 și vineri: 09.00-12.00.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNȚ DE MEDIU

DAVID ALEXANDRU, titular al proiectului „Construire 
6 imobile de locuinţe colective, împrejmuire proprietate, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi“, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cluj, fără evaluarea impactului 
asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor 
de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi  amplasat 
în judeţul Cluj, comuna Apahida, satul Apahida, stradă 
Noua, nr. 29-31, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce [@] apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, 
precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

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

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. MEGA IMAGE S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform cu H.G. nr.1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în 
condiţiile legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată“, în 
municipiul Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 40, judeţul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z poate fi  consultată la sediul S.C. 
MEGA IMAGE S.R.L., cu sediul în București, str. Timișoara, 
nr. 26, judeţul Ilfov în zilele de luni până vineri, între orele 
8:00-16:00, din data de 01.03.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 20.03.2021, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr.99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264.410.716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro .

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. SAREROM S.R.L. – Titular al proiectului „DESFIINŢARE 
CONSTRUCŢII EXISTENTE – C68, C71, C74, C78 ŞI C79“, 
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145F, judeţul Cluj, 
anunţaă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfi inţare 
construcţii existente – C68, C71, C74, C78 şi C79, Câmpia 
Turzii”, str. Laminoriștilor, nr. 145F, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, 
în zilele de: luni-vineri între orele 9,00-14,00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. 
Cluj http://apmcj.anpm.ro.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorțiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II,  jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Mușat & Asociații-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., 
cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, 
camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator 
Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societății Grup 4 
Instalații S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, 
prin sentința civilă pronunţată în ședința camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

¤ bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 3,485,208.00 
lei + TVA;

¤ bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 
708,749.61 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 11.03.2021, ora 14.00, la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 25.03.2021, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate 
listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societăţii 
ce fac obiectul valorifi cării.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator
Av. Marius Grecu

Mușat & Asociații-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator                                                                                            

Av. Mihai Popa

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu 

sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea activelor 
constând în:

¤ Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje 
construcţii, obiecte de inventar – preţ total de strigare 
13.075,80 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 11.03.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 22.03.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro

 SOLVENDI S.P.R.L.  C.I.I. Tod Sergiu Dan
 Asociat coordonator  Tod Sergiu Dan
 Av. Marius Grecu

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu 

sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

¤ Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare total 298.503,28 lei + TVA.

¤ Bunuri mobile constând în acţiuni deţinute la societatea 
ACI Bistriţa SA – preţ de strigare 1.151.036,50 lei.

Licitaţia va avea loc în data de 04.03.2021, ora 15:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

 SOLVENDI S.P.R.L.  C.I.I. Tod Sergiu Dan
 Asociat coordonator  Tod Sergiu Dan
 Av. Marius Grecu

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și 

completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. AIR CONF 
BIRO S.R.L., anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru „Atelier pentru 
confecţionare de piese şi tubulatură din tablă subţire, utilizate 
în sistemele de ventilaţie şi de evacuare gaze arse“, situat 
în localitatea Jucu de Mijloc nr. 24, Ferma 2, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor 99 în zilele de luni- joi 09:00 
– 16:30 vineri 9:00 – 14:00.

ANUNŢ

 Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 

nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu 
sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, camera 
2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, 
jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, prin sentinţa civilă 
pronunţată în ședinţa camerei de consiliu din data de 29.03.2016, 
în dosarul nr. 288/1285/2016, afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea:

1. Imobilului constând în două parcele de teren, situate în 
Cluj-Napoca, jud. Cluj (încadrate functional în zonă de activităţi 
economice conform hotărârilor judecătorești defi nitive), 
respectiv parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 334637 
Cluj-Napoca, nr. cad. 334637 cu o suprafaţă de 7.835 mp și 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 335523 Cluj-Napoca, 
nr. cad. 335523 cu o suprafaţă de 6.158 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA
2. Imobilului constând în teren în suprafaţă de 6.008 

mp înscris în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat 
în Cuzdrioara, Platforma CCH Dej, jud. Cluj

– preţ de pornire 33.000 euro + TVA
3. Imobilului constând în barăci și teren în suprafaţă de 

1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 107388 Alba Iulia, 
situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, jud. Alba

– preţ de pornire 100.000 euro + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 11.03.2021, ora 14.00, la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) 
se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz 
de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași 
condiţii în data de 25.03.2021, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro. 

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator
Av. Marius Grecu

Mușat & Asociații-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator                                                                                            

Av. Mihai Popa

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul



SPORTSPORT.
luni, 1 martie 2021

Dramă în lumea 
handbalului

Portarul selecţionatei masculi-
ne de handbal a Portugaliei, 
Alfredo Quintana, care a suferit 
luni un stop cardio-respirator în 
timpul unui antrenament, a în-
cetat din viaţă vineri du-
pă-amiază la spitalul Sao Joao, 
unde fusese internat, a anunţat 
clubul său, FC Porto.
Luni, imediat după incident, 
handbalistul a fost stabilizat de 
paramedicii sosiţi la faţa locu-
lui, apoi a fost transportat la 
spital și se afl a în comă indusă.
Quintana, în vârstă de 32 ani 
s-a născut în Cuba dar a devenit 
cetăţean lusitan, evoluând până 
în prezent în 70 de meciuri in-
ternaţionale pentru selecţionata 
Portugaliei, alături de care a 
participat luna trecută la 
Campionatul Mondial din Egipt.

Medalii la lupte

Albert Saritov (35 de ani), lup-
tătorul cecen care luptă sub tri-
colorul României și care a adus 
un bronz la precedenta ediţie a 
Jocurilor Olimpice, a încheiat 
din nou pe podium. A luat 
bronzul la categoria 97 de kg.
Cătălina Axente a confi rmat și 
ea forma bună. După bronzul 
cucerit la Campionatele 
Europene de anul trecut, la cate-
goria 72 de kg., sportiva în vâr-
stă de 25 de ani a încheiat pe 
locul 3 și competiţia de la Kiev.

Turda continună 
parcursul bun 
în Liga Zimbrilor

AHC Potaissa Turda a revenit pe 
primul loc în clasamentul Ligii 
Naţionale de handbal masculin 
după ce a surclasat-o pe CSM 
Făgăraș cu scorul de 41-26 
(23-15), sâmbătă, într-un meci 
din etapa a 18-a, jucat în Sala 
Rapid din București.
Pentru turdeni au înscris Cr. 
Ghiţă (7 goluri), Pinţoiu (7), 
Thalmaier (6), C. Ghivil (6), G. 
Dumitriu (5), R. Pavel (4), R. 
Lazăr (2), D. Pop (2), Zacaciurin 
(1), Rohozneanu (1).
Clasament:
1. CS Dinamo București 48 
puncte (16 jocuri)
2. AHC Potaissa Turda 43 p (17 j)
3. AHC Dobrogea Sud 42 p (17 j)
4. CSM București 36 p (17 j)
5. CS Minaur Baia Mare 31 p (16 j)

Pe scurt

FC Universitatea Cluj s-a 

impus cu 2-1 în faţa celor 

de la CSM Slatina şi urcă 

pe poziţia a cincea în cla-

samentul provizoriu 

al Ligii a II-a, după 

un joc cu un fi nal drama-

tic. Decarul Idan Golan 

a adus victoria „studenţi-

lor” în minutul 94.

În primele minute ale du-

elului de pe Cluj Arena, jo-

cul a fost concentrat în zona 

de mijloc, fără ca echipele să 

se apropie foarte mult de por-

ţile adverse.

Prima ocazie a partidei a 

venit după un sfert de oră de 

joc. La o centrare venită din 

dreapta, Ribeiro a oprit min-

gea şi a şutat puternic cu pă-

mântul, pe lângă bara porţii 

lui Grecu. La câteva minute, 

Filip a fost aproape de a des-

chide scorul. Mijlocaşul cen-

tral a deviat mingea cu capul 

la un corner, însă aceasta a 

trecut puţin pe lângă poartă. 

La mijlocul reprizei, oaspeţii 

şi-au trecut în cont prima şan-

să de a marca. Iansi Stoica a 

rămas singur cu Muţiu, însă 

goalkeeper-ul clujean a avut o 

intervenţie providenţială.

Golul a venit în minutul 33. 

Ribeiro a executat o lovitură de 

colţ din stânga şi l-a găsit per-

fect în careu pe Derick Ogbu, 

care s-a înălţat peste apărarea 

adversă şi a înscris pentru 1-0. 

Peste câteva minute, Slatina a 

egalat în urma unui scenariu si-

milar prin Manea.

Repriza a doua a început cu 

patru schimbări în formaţia clu-

jeană. Enache i-a scos de pe te-

ren pe Pîrvulescu, Dican, Meş-

ter şi Acka, intrând Golan, Ili-

eş, Negrean şi Ştefănescu.

În a doua parte ambele echi-

pe au continuat în nota unui joc 

de uzură, de partea noastră Idan 

Golan şi Derick Ogbu având do-

uă şanse la poarta slătinenilor. 

Cu un sfert de oră înainte de fi -

nal, Gavra i-a luat locul lui Ogbu. 

În minutul 80, Ribeiro putea în-

chide meciul, însă reluarea aces-

tuia a găsit plasa laterală. Fina-

lul a avut accente dramatice. În 

minutul 94, după o şansă ma-

re la poarta lui Grecu, oaspeţii 

au respins în corner. Ribeiro a 

centrat la prima bară, Gavra a 

deviat pe spate, iar Idan Golan 

s-a afl at la locul potrivit pentru 

a împinge mingea în poartă şi 

pentru a aduce trei puncte uri-

aşe în contul Universităţii.

Pentru ”U” urmează duelul 

din sferturile Cupei României, 

cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. 

Partida se va disputa miercuri, 

de la 17:30, pe Cluj Arena.

„U” Cluj, trei puncte mari 
câştigate cu Slatina

Monica Ungureanu, 

Lucian Borş-Dumitrescu 

şi Adrian Şulcă au câşti-

gat medaliile de aur, sâm-

bătă, la Openul European 

de judo de la Praga.

Ungureanu a dispus în 

sferturile categoriei 48 kg de 

o reprezentantă a Austriei, 

Jacqueline Springer, în se-

mifi nale a trecut de olande-

za Amber Gersjes, iar în fi -

nală a învins-o pe Kathari-

na Tanzer (Austria).

La cat. 66 kg, Lucian 

Borş-Dumitrescu s-a impus în 

fi nală în faţa moldoveanului 

Vadim Bunescu. Românul a 

câştigat în optimi în faţa bri-

tanicului Scott Thomson, în 

sferturi a trecut de ucrainea-

nul Evgheni Goncearko, iar în 

semifi nale l-a învins pe româ-

nul de origine rusă Petr Zhukov.

Zhukov a trecut în optimi 

de olandezul Ennio Mertens, 

iar în sferturi a dispus de 

ungurul Botond Szeredas. 

Zhukov a cucerit bronzul, 

după ce l-a învins în meciul 

decisiv pe austriacul Kimran 

Borchashvili.

Tot la cat. 66 kg, Adrian 

Olaru s-a clasat pe locul 7. 

Olaru l-a învins în primul tur 

pe olandezul Victor van Ger-

ven, în optimi a trecut de 

ucraineanul Robert Hasana-

gaev, fi ind învins în sferturi 

de Vadim Bunescu. În reca-

lifi cări, Olaru a cedat în faţa 

lui Kimran Borchashvili.

În concursul masculin, la 

cat. 73 kg, Adrian Şulcă l-a în-

vins în fi nală pe cehul Jakub 

Jecminek. În primul tur, româ-

nul l-a învins de Adrian Cri-

janovschi (Rep. Moldova), în 

optimi a trecut de austriacul 

Mathias Czizsek, în sferturi a 

câştigat în faţa polonezului 

Ksawery Morka, iar în semifi -

nale s-a impus în faţa fi nlan-

dezului Roope Korhonen.

Ungureanu şi Şulcă, 
medalii la Praga

Campioana României 

are parte de un duel uşor la 

prima vedere, dar FC Argeş 

este una dintre echipele 

redutabile în 2021.

CFR Cluj are 51 de puncte 

şi are şansa să se distanţeze 

în această seară de Universi-

tatea Craiova, formaţie care a 

fost învinsă de Chindi Târgo-

vişte în runda cu numărul 25. 

Totuşi, formaţia din Gruia va 

avea în faţă una dintre cele 

mai în formă echipe din 2021.

FC Argeş este o altă echipă 

după pauza de iarnă şi a pus 

mari probleme FCSB-ului şi U-

niversităţii Craiova. Trupa din 

Trivale este condusă de trioul 

Prepeliţă-Ianovischi-Jean Vlă-

doiu. Argeşenii sunt neîn-

vinşi în acest an calendaris-

tic şi au 5 victorii şi patru 

remize. Rezultatele bune din 

2021 a propulsat FC Argeş 

până pe locul 9 în clasament.

Malele, principalul pericol

Piteştenii au scăpat momen-

tan de zona fi erbinte a clasa-

mentului şi cu puţin noroc ar 

putea ajunge chiar în play-off. 

Cephas Malele este principalul 

pericol marcator al echipei din 

Argeş şi are în această stagiune 

8 goluri şi o pasă decisivă.

În Trivale au ajuns în aceas-

tă iarnă jucători experimentaţi 

precum Deian Boldor, Pablo de 

Lucas sau Antun Palic.

„Ne aşteaptă un meci greu 

la Cluj. Jucăm cu echipa 

campioană a ultimilor trei 

ani, o formaţie cu jucători 

cu experienţă. Mergem să 

obţinem ceva din meciul de 

luni, de la Cluj. Şi noi ne 

aflăm într-o perioadă bună 

şi vrem să continuăm pe 

aceeaşi linie. Nu avem ni-

mic de pierdut. Ne dorim să 

câştigăm punct sau puncte. 

Echipa este bine din toate 

punctele de vedere. Am avut 

o săptămână la dispoziţie 

pentru acest meci, un ciclu 

săptămânal normal. Am fă-

cut antrenamente bune”, a 

declarat Andrei Prepeliţă 

înainte de plecarea spre Cluj.

CFR Cluj închide etapa a 25-a în Liga 1. 
FC Argeş vine în Gruia!
Feroviarii clujeni primesc vizita celor de la FC Argeş, astăzi, de la ora 20:30, 
în ultimul meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1

CFR Cluj joacă astăzi în etapa 25 din Liga Zimbrilor

CFR Cluj negociază revenirea 
lui Giedrius Arlauskis. 
Portarul lituanian a ajuns la 
un acord de principiu pentru 
a se întoarce în Gruia.

Din păcate pentru 
Iordănescu, vestea revenirii 
lui Arlauskis este umbrită de 
un verdict dur în cazul lui 
Mike Cestor. Fundașul fran-
cez s-a accidentat în toamnă 
și deși s-a sperat că revine în 
acest sezon, el nu va putea fi  
utilizat până la vară. El a par-
curs o perioadă de recupera-
re la Clairefontaine, în baza 
federaţiei franceze, și a reve-
nit astăzi la Cluj. Fundașul o 
să continue recuperarea la 
Cluj, pentru că nu se afl ă 
într-o condiţie normală pen-
tru competiţie, îi va mai tre-
bui mult timp ca să-și revină. 
Într-un scenariu fericit, france-
zul va bifa ultimele meciuri 
din campionat, numai că viși-
niii vor juca atunci pentru ti-
tlu, deci nu își vor permite să 
folosească un fotbalist absent 
de o jumătate de an.

Edi Iordănescu, 
o veste bună 
şi una proastă
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