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DECESE 4

 226 
diagnos  c
grupe de risc

142 
teste 
la cerere

Internați 639

46 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

3
(situația din ul  mele 24 de ore)

368 de teste 

83 de cazuri la ATI

SĂNĂTATE

90% dintre studenții 
medicinişti s-au vaccinat
Șapte motive pentru care Alexandra, studen-
tă în anul V la Universitatea de Medicină 
și Farmacie din Cluj, s-a vaccinat.  Pagina 4

ACTUALITATE

Primarii vor fi controlați 
dacă își fac bine treaba
Ministrul Muncii vrea să controleze anche-
tele sociale ale primăriilor, verifi care ce nu 
s-a mai făcut în ultimii doi ani.  Pagina 2

ACTUALITATE

Centrele de vaccinare, 
fără medici și asistente
Astăzi începe a doua etapă de vaccinare, iar 
primarii din Cluj așteaptă Ordonanța prin ca-
re Guvernul să clarifi ce bugetul.  Pagina 5

SOCIAL

A murit Aurel Coltor, 
președintele Asociației 
pentru Adevărul Revoluției
Aurel Coltor, unul dintre cei mai cunos-
cuţi revoluţionari clujeni, a murit sâmbă-
tă, la vârsta de 83 de ani.  Pagina 3

Comuna Floreşti creşte ca voinicul din poveste: 
de 7 ori în 20 de ani. 38.600 de suflete în plus!
Floreşti, comuna care nu încetează să surprindă, a înregistrat o creştere incerdibilă a populaţiei în ultimele două decenii. 
În prezent sunt de 7 ori mai mulţi locuitori decât în anul 2000. Și e, pe drept cuvânt, cea mai populată din țară. Pagina 2

SOCIAL

Primul preot vaccinat împotriva 
COVID-19 lucrează într-un spital

Bogdan Chiorean este, cel 
mai probabil, primul preot din 
Cluj care s-a vaccinat anti- 
CoViD -19. Principalul motiv 
este faptul că preotul slujeş-
te într-un spital.

Bogdan Chiorean, preot clu-
jean, a trecut prin infecţia cu 
CoViD -19, iar acum a ales să 
se vaccineze. „Cred că-s primul 
preot vaccinat din Cluj. M-am 
vaccinat pentru că slujesc 
într-un spital”, a spus preotul.

Preotul clujean a mărturisit 
că îi este greu să îi înţeleagă pe 
cei care nu se vaccinează, dar 
şi pe cei care „contabilizează” 
în ce etapă de vaccinare intră: 
„Nu, n-am furat startul, deşi cu 
greu înţeleg nemulţumirea ce-
lor care pe de o parte nu se vac-
cinează, iar pe de alta, stau să 
contabilizeze care în ce etapă 
intră. Slăbiciuni sufl eteşti.”

Pr. Chiorean mai spune că 
preţuieşte oamenii care se stră-

duiesc să ne fi e bine, adică me-
dicii care au luptat de la înce-
put împotriva pandemiei de Co-
ViD-19. „Unii se vaccinează. De 
frică. Alţii nu se vaccinează. 
Dintr-o altă frică. Am trecut prin 
boală, probabil am anticorpi. 
Nu ştiu câţi şi nici cât timp ră-
mân la un nivel protectiv. Şi nici 
nu mă interesează. Pentru că 
am tăria morală să recunosc fap-
tul că dispun de o cunoaştere 
limitată şi preţuiesc oamenii ca-
re se străduiesc să ne fi e bine”, 
a adăugat Bogdan Chiorean.

Preotul a amintit de cei pes-
te 500 de oameni care au mu-
rit la Centrul de Îngrijiri Paliati-
ve „Sfântul Nectarie” în 2020, 
„nu singuri, dar fără cei dragi 
alături”. El spune că s-a vacci-
nat şi în memoria lor: „Cu ei, 
nu mai avem o altă şansă de a 
le arăta preţuire. Anul trecut nu 
au fost soluţii, dar dacă o mai 
păţim şi-n viitor, e de neiertat.”

SUTE DE CLUJENI L-AU CONDUS PE PS FLORENTIN PE ULTIMUL DRUM. Cu măşti şi cu respectarea distanţării sociale, clujenii au îndurat 
sâmbătă cele −7 grade Celsius şi au asistat la slujba de înmormântare a PS Florentin Crihălmeanu. Episcopul eparhiei greco-catolice 
de Cluj-Gherla, a murit marți, 12 ianuarie, infectat de COVID-19. Împlinise de curând 61 de ani de viaţă şi 31 de ani de preoţie.  Pagina 7

Testare COVID-19 în şcoli!
Elevii și profesorii vor fi testați cu teste antigen rapide 
Elevii şi profesorii cu simptome sau care sunt contacţi direcţi ai unor bolnavi confirmați vor fi testaţi. 
Acest lucru se va întâmpla din 8 februarie, când ar trebui să se deschidă şcolile. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Ministrul Muncii, Raluca 

Turcan, solicită inspecto-

rilor să controleze anche-

tele sociale ale primării-

lor, verifi care care nu s-a 

mai făcut în ultimii doi 

ani de zile, potrivit unei 

postări publicate sâmbătă 

pe pagina sa de Facebook.

„Am cerut colegilor din 

Agenţie, celor din Inspecţia 

Socială, reluarea verificări-

lor anchetelor sociale ale 

primăriilor. Sunt doi ani de 

zile de când astfel de con-

troale nu au mai avut loc. 

Am un deosebit respect pen-

tru munca funcţionarilor din 

asistenţă socială a primări-

ilor, ştiu că uneori lipsa per-

sonalului le îngreunează si-

tuaţia, însă cred că Inspec-

ţia Socială trebuie să se a-

sigure că datele sunt cele 

corecte. De altfel, la nivel 

de guvernare, i-am asigurat 

pe români că cei care pur şi 

simplu nu vor să munceas-

că nu o să mai fie duşi în 

spate de oamenii harnici”, 

a spus Raluca Turcan, după 

întâlnirea cu şefii instituţi-

ilor sibiene din subordinea 

Ministerului Muncii.

Raluca Turcan a adăugat 

că s-a asigurat că vor fi  plăti-

te alocaţiile majorate.

„M-am asigurat, de ase-

menea, astăzi, că alocaţiile 

vor intra în plată la nivelul 

majorat în luna februarie şi 

am solicitat tuturor colegi-

lor opinii cu privire la sti-

mularea reinserţiei în mun-

că a proaspetelor mame. 

Cred că încurajarea reveni-

rii cât mai devreme la ser-

viciu după naştere poate re-

duce neplăcerile de tot fe-

lul, poate contribui la pre-

vizionările angajatorului şi 

poate reduce deprofesiona-

lizarea. Fireşte, măsura ră-

mâne opţională, dar cred că 

poate fi mai bine stimulată 

şi în acest sens am solicitat 

puncte de vedere colegilor 

de la Sibiu”, a mai arătat 

Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a sesizat 

„o situaţie stranie” a benefi -

ciarilor moştenitori care nu 

mai trăiesc în România.

„La nivel naţional, ne 

confruntăm cu o situaţie 

stranie la evaluarea căreia 

încă lucrăm: aceea a bene-

ficiarilor (în general benefi-

ciari-moştenitori) care nu 

mai trăiesc în România. La 

Sibiu, pe una dintre prevede-

rile legale, 80% dintre posi-

bilii benefi ciari se afl ă în a-

fara graniţelor ţării. Aceştia 

nu au domiciliul în România 

şi, uneori, nici cetăţenie. Sper 

că o analiză corectă bazată 

pe datoria morală a statului 

şi raportată la efortul buge-

tar să ne ajute ca la nivel 

guvernamental să conturăm 

o decizie cât mai curând”, 

a mai menţionat ministrul 

Raluca Turcan.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, promite: 
primarii vor fi controlați dacă își fac corect treaba

Floreşti, comuna care 

nu încetează să surprin-

dă, a înregistrat o creştere 

imensă a populaţiei 

în ultimele două decenii. 

În prezent sunt de 7 ori 

mai mulţi locuitori 

decât în anul 2000.

Floreşti este o comună clu-

jeană, situată pe malul drept 

al Someşului Mic, la intersec-

ţia dintre Munţii Apuseni şi 

Podişul Transilvaniei.

Aceasta devine de multe ori 

prima opţiune a celor care do-

resc să lucreze în Cluj, dar aleg 

să plătească mai puţin pentru 

a-şi cumpăra un apartament 

decât în Cluj-Napoca.

În anul 2000, comuna Flo-

reşti avea o populaţie de 6.400 

de locuitori, pe când în pre-

zent are 45.000, conform 

digi24.ro. Asta înseamnă că a 

crescut cu 38.600 de locuitori.

În zonele în care mai de-

mult erau case, copaci şi 

câmpuri, acum sunt ampla-

sate blocuri şi diverse con-

strucţii, care mai de care. 

Dealurile sunt pline şi ele 

de clădiri noi de locuinţe, 

iar acesta este doar începu-

tul. Comuna se află într-o 

continuă dezvoltare.

Din Floreşti până în Cluj-Na-

poca sunt 9 km, un drum de 

aproximativ 45 minute cu au-

tobuzul, iar cu maşina 12 mi-

nute, când trafi cul nu este 

aglomerat. Aşadar, mutatul în 

Floreşti este o „afacere” chiar 

bună, pentru cei care vor să 

plătească mai puţin şi să fi e 

aproape de Cluj-Napoca.

Clujul a „înfl orit” şi el

În multe oraşe din Româ-

nia, în ultimii 20 de ani po-

pulaţia s-a redus la aproape 

jumătate, iar în altele s-a tri-

plat. Cluj-Napoca se afl ă în 

vârful oraşelor cu cele mai 

mari avansuri în materie de 

locuitori, alături de Iaşi, con-

form datelor Institutului Na-

ţional de Statistică.

În 244 de oraşe din cele 320 

din România populaţia a scăzut 

în ultimele două decenii. În 10 

oraşe numărul locuitorilor a fost 

sub 1%, iar în alte 66 a crescut 

semnifi cativ. În anul 2000, ora-

şul de pe Someş se poziţiona 

pe locul cinci în clasamentul ce-

lor mai puternice oraşe din punct 

de vedere al numărului locuito-

rilor. În prezent, acesta ocupă 

locul trei, avansând cu două po-

ziţii din ultimele două decenii.

Chiar dacă situaţia epi-

demiologică actuală a afec-

tat buzunarele tuturor, Clu-

jul nu a suferit scăderi dras-

tice a salariilor, cum s-a în-

tâmplat în alte oraşe din 

România. Clujul ocupă lo-

cul doi pe ţară la salarii, 

cel mediu net fiind de 3.970 

de lei. În timpul pandemi-

ei, salariile clujenilor au 

crescut cu 18%. Aşadar, cei 

care vor să se mute într-un 

oraş în care câştigurile sunt 

mai mari, vin să locuiască 

la Cluj sau Floreşti.

Populaţia judeţului 
a crescut cu 2,5%

Deşi populaţia ţării suferă 

o mare scădere din cauza mi-

graţiei, dar şi a sporului na-

tural negativ, câteva oraşe au 

avut şi creşteri destul de ma-

ri, printre care şi Cluj-Napo-

ca. Totuşi, o creştere a popu-

laţiei a existat în tot judeţul, 

nu doar în oraşul de pe So-

meş şi comuna Floreşti.

Populaţia judeţului a înre-

gistrat o creştere de 2,5%, în 

ultimele două decenii.

„Ar fi  mai mulţi factori: o 

dată – dezvoltarea economi-

că, numărul de întreprinderi 

active se menţine şi creşte an 

de an în judeţ şi în munici-

piu. Clujul este un centru u-

niversitar, cu universităţi de 

top, atrage foarte mulţi tineri, 

probabil şi stimulaţi de faptul 

că după absolvire vor avea un 

loc de muncă. De asemenea, 

sectorul IT, care s-a dezvoltat 

foarte mult”, explică Mariana 

Negrilă, directorul INS Cluj, 

conform sursei menţionate.

Foto: Pe zi ce trece comuna 
Florești dobândește tot mai multe 

trăsături urbane

Floreştiul creşte ca voinicul 
din poveste: de 7 ori în 20 de ani
Unde altădată erau case, grajduri, grădini şi câmpuri, 
astăzi în comuna Florești se ridică blocuri, vile şi supermarketuri

MARIANA NEGRILĂ | directorul INS Cluj

 „Ar fi  mai mulţi factori: o dată – dezvoltarea 
economică, numărul de întreprinderi active 
se menţine şi creşte an de an în judeţ 
şi în municipiu. Clujul este un centru universitar, 
cu universităţi de top, atrage foarte mulţi tineri, 
probabil şi stimulaţi de faptul 
că după absolvire vor avea un loc de muncă“
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Vaccinarea: Cea mai 
de succes campanie 
de publictate din istorie 
s-a izbit, previzibil, 
de absența produsului
Dragoș DAMIAN

La ieșirea de la vaccinare, premie-
rul Florin Cîţu a declarat că vestea 
bună este că românii vor să se 
vaccineze. Corect, după 12 luni de 
restricţii îngrozitoare și 6 luni de 
publicitate de sute de milioane de 
lei la vaccinul anti SARS-CoV-2, 
probabil că toţi românii vor să se 
imunizeze.
În ciuda tuturor sondajelor de o-
pinie care arătau o intenţie de 
vaccinare de circa 30%, se presu-
pune că în realitate intenţia sare 
de 70%. De ce? Sunt câteva explicaţii.
Publicitatea la vaccin, cu o comunicare bună (potrivit celor care 
au caștigat contul) sau rea (ceilalţi), a fost atât de intensă, în-
cât a nu a putut să treacă neobservată – specialiștii o caracteri-
zează drept publicitate de tip „ducere la exasperare” – îţi sună 
în minte, un fel de „Another one drives a Duster”. Păstrând 
proporţia, dacă Dacia ar fi  investit aceeași sumă de bani în pu-
blicitate cât s-a investit în vaccinare, probabil toţi am fi  condus 
un Duster. Și, în plus, fi ind vorba despre sănătate și despre o 
situaţie, care practic ne-a distrus tuturor anul 2020, efectul pu-
blicităţii crește exponenţial.
Apoi, toţi cei cu picioarele pe pământ realizează că indirect, cu 
timpul, vaccinarea devine obligatorie, pentru că va fi  imposibil 
să te angajezi, să te înscrii la o facultate, să călătorești, să stai 
la un hotel în concediu sau cu afaceri, etc., dacă nu ai adeve-
rinţă care atestă că ești vaccinat, sau dacă nu ai un test negativ 
în ultimele 48 de ore. Iar discuţiile referitoare la un „pașaport” 
sau „portofel” de vaccinare, invenţia politicienilor iresponsabili, 
instrumente care ne vor împărţi în oameni vaccinaţi (superiori) 
și nevaccinaţi (inferiori) au creat, neașteptat, panică și intenţie 
de vaccinare. În context, mai ales oamenii de afaceri realizează 
că discriminarea vaccinat / nevaccinat le poate afecta busine-
ss-ul, așa că au lucrat la convingerea angajaţilor – există fa-
brici, fi rme de transport marfă și HORECA cu intenţie de vacci-
nare de 90%.
Și, nu în ultimul rând, cei care sunt familiari ai conceptului de 
lanţ de aprovizionare, medicamente sau nu, știu că în orice 
moment poate apărea o problemă de autorizare, capacitate de 
producţie, calitate, depozitare, transport, manipulare, etc., ca-
re conduce la livrări scăzute. Asta este ce s-a întâmplat și cu 
vaccinul SARS-CoV-2. Din 4-5 furnizori contractaţi de UE, deo-
camdată sunt aprobaţi doi (dintre care de fapt unul nu contea-
ză), care nu pot face faţă solicitărilor uniunii – și asta nu pentru 
că nu ar vrea, au tot interesul – dar pur și simplu pot apărea 
probleme inerente în planifi care și livrare de la fabrică. Un fapt 
poate mai puţin cunoscut: un medicament convenţional are cel 
puţin 10 componente, de la materia primă, la excipienţi, la 
materialele de ambalat, la prospect, etc. Oricare gol de aprovi-
zionare, din oricare dintre cele 10 componente, duce la un 
efect de domino pe lanţ. Este valabil și la vaccinuri, cu atât mai 
mult la cele noi.
Așadar, mulţi doresc să se vaccineze de teama că nu vor mai 
găsi vaccin.
România a mers pe mâna UE în proiectul de achiziţionare de 
vaccinuri și, desigur, a făcut bine. Era imposibil să negociem 
singuri cu producători cu cifra de afaceri mai mare decât PIB-ul 
României. Dar era bine să avem un plan de contingenţă, un 
plan B, al nostru. Ungurii s-au uitat la Sputnik, nici acela nu 
mai face faţă ca și producţie, iar în urmă cu o zi, UE a spus că 
nu are nimic împotrivă cu faptul că Ungaria vrea să cumpere 
Sinopharm din China. Sârbii cumpără 1 milion de doze de 
Sinopharm. Lucrurile pot merge chiar mai rău, dacă ţările pu-
ternic industrializate, care au pus cei mai mulţi bani pe masă 
pentru cercetare și dezvoltare, vor vedea că există goluri de 
aprovizionare, vor ţine pentru ele vaccinurile.
Așadar, ce poate face premierul Florin Cîţu, după ce a realizat 
că romnii vor să se vaccineze, dar nu sunt vaccinuri, ca să pre-
întîmpine o agravare a disfuncţionalităţilor de aprovizionare cu 
vaccin via UE? Poate face ce a făcut George Becali, care a adus 
din propria iniţiativă Arbidol din Rusia, produs antiviral la mare 
căutare. Sau ce au făcut două fabrici din ţară care s-au dus în 
India și Japonia pentru a aduce alte două antivirale din schemă 
de tratament anti-Covid, hidroxiclorochină și favipiravir.
Prin urmare, premierul poate lucra la un plan B prin care să 
găsească o sursă de vaccin anti SARS-CoV-2 în afara acordului 
UE, așa cum sugeram încă de pe 7 septembrie 2020.
Și bineînţeles, când se mai liniștesc lucrurile, să dea bani pen-
tru o fabrică nouă de vaccinuri. Și pentru o fabrică de seringi, 
ca să nu le mai aducem din străinătate.

Dr.Dragoș Damian este CEO Terapia și președinte PRIMER România

Aurel Coltor, unul dintre 

cei mai cunoscuţi 

revoluţionari clujeni, 

a murit sâmbătă 

la vârsta de 83 de ani.

Aurel Coltor, preşedin-

tele Asociaţiei Adevărul 

Revoluţiei Cluj, a murit la 

83 de ani după mai multe 

luni în care starea lui de 

sănătate s-a degradat con-

tinuu. Coltor a fost în prim 

planul evenimentelor de 

decembrie 1989 de la 

Cluj-Napoca şi a fost rănit 

în faţa Bisericii Sfântul Mi-

hail, zona Anticariat (zo-

na bar Diesel după 1989).

Aurel Coltor a luptat an 

de an pentru drepturile re-

voluţionarilor clujeni, fi ind 

unul dintre cei mai aprigi re-

prezentanţi ai luptătorilor 

răniţi în decembrie 1989.

A murit Aurel Coltor, 
preşedintele Asociaţiei 
pentru Adevărul Revoluţiei

Universitatea 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca (UBB) l-a 

găzduit vineri, 15 ianua-

rie 2020, într-o vizită 

de lucru, pe ambasadorul 

SUA în România, 

Excelenţa Sa domnul 

Adrian Zuckerman.

Discuţiile au fost axate pe 

analiza colaborării academi-

ce dintre UBB pe de o parte 

şi ambasada SUA în România 

şi SUA pe de altă parte. Am-

bele părţi au remarcat cola-

borarea academică strategică 

excelentă în acest sens.

De asemenea, s-a discutat 

despre colaborările viitoare pe 

această linie, inclusiv în proiec-

tele Excelenţei Sale domnul Adri-

an Zuckerman, după încheierea 

misiunii de ambasador.

Una din concluziile gene-

rale majore a fost că reforma 

învăţământului superior şi a 

cercetării-dezvoltării-inovării 

stă la baza dezvoltării şi mo-

dernizării României, miza ma-

re fi ind succesul acesteia.

Adrian Zuckerman provine 

dintr-o familie originară din 

România, iar în Statele Unite 

este cunoscut drept avocat spe-

cializat în domeniul afacerilor. 

El a fost numit ambasador în 

România de președintele Trump 

(el însuși om de afaceri), în 

anul 2019, deși Zuckerman nu 

este diplomat de carieră. Totuși, 

conform uzanțelor diplomati-

ce, ambasadorul își încheie 

mandatul simultan cu manda-

tul șefului de stat care l-a tri-

mis în misiune. Regula nu es-

te însă oblogatorie, predeceso-

rul lui Zuckerman în funcția 

de ambasador în România, 

Hans Klemm, fusese numit de 

președintele Obama dar și-a 

continuat mandatul și pe tim-

pul președintelui Trump.

Ambasadorul SUA, 
în vizită la UBB, 
la final de mandat

Andreea Moldovan, 

Secretar de stat 

în Ministerul Sănătăţii, 

a anunţat că se va 

începe testarea 

anti-CoViD-19 în şcoli. 

Se vor folosi teste rapide 

antigen pentru elevi 

şi profesori.

Elevii şi profesorii cu 

simptome sau care sunt con-

tacţi direcţi vor fi testaţi cu 

teste rapide antigen în şco-

li, a spus Moldovan la ProTv. 

Acest lucru se va întâmpla 

din 8 februarie, când ar tre-

bui să se deschidă şcolile fi-

zic în România.

„Testele antigen sunt re-

levante la persoanele care 

au simptome sugestive pen-

tru CoViD -19 sau la con-

tacţi. La persoanele asimp-

tomatice, senzitivitatea sca-

de mult. Testarea se va fa-

ce doar celor cu simptome 

sau contacţilor direcţi”, a 

declarat Andreea Moldovan.

Urmează să se transmită 

instrucţiuni „foarte clare pri-

vind testarea antigen în şco-

li”. În principiu, testarea va fi  

realizată de către cadre medi-

cale, în cabinetele şcolilor:

„Cel mai corect este să 

se facă în cabinetul şcolii. 

Este un test care poate să 

aibă un potenţial de risc. 

Procedura nu este compli-

cată. E foarte important ce 

face apoi cu informaţia. (...) 

O parte din teste sunt în ţa-

ră, au fost distribuite de IG-

SU. Urmează să avem o cen-

tralizare a celor rămase şi 

cel mai important e să avem 

teste suplimentare”, a adă-

ugat Secretarul de stat.

Începe testarea COVID-19 în școli 
cu teste antigen rapide 
Vor fi testați doar elevii și profesorii cu simptome și contacții lor direcți

Toată lumea așteaptă deschiderea școlilor în 8 februarie

Teoretic, pe data de 8 fe-
bruarie toate școlile ar tre-
bui să se deschidă, în sis-
tem tradiţional, cu elevii în 
bănci.
Așadar, în localităţile în ca-
re rata de infectare e între 
1 și 1,5 cazuri la mia de lo-
cuitori avem scenariu ver-
de, unde toate școlile se 
vor redeschide fi zic.
În localităţile în care rata 
de infectare e între 1,5 și 
3, scenariul e galben, iar 
la școală se va merge fi zic 
în felul următor: copiii de 
grădiniţă, clasele primare 
și elevii din clasele VIII și 
XII. Restul elevilor vor con-
tinua cursurile online.
În localităţile în care rata 
de infectare e 3 sau peste 
3 avem scenariu roșu, iar 
pentru o perioadă vor 
merge la școală fi zic doar 
copiii de grădiniţă și cei 
din clasele primare, iar re-
stul vor face ore online.
În cazul în care rata de in-
fectare depășește 6 cazuri 
la mia de locuitori, locali-
tatea intră în carantina zo-
nală și toţi copiii fac cur-
suri online.

Cum se va merge 
la şcoală?

Astăzi va sosi în România 

a cincea tranşă de vaccin 

de la Pfi zer/BioNTech. 

Pe aeroporturile 

din Cluj-Napoca, Otopeni 

şi Timişoara vor ajunge 

87.750 de doze de vaccin 

anti-COVID.

În Cluj-Napoca vor ajunge 

9.360 de doze de vaccin de la 

Pfi zer. Vaccinurile sunt trans-

portate în condiţii de siguranţă, 

în containere speciale, cu ghea-

ţăcarbonică şi folie etanşă.

Prin urmare, procesul de vac-

cinare va continua în toate cen-

trele din România.

Centrul Regional de Distri-

buţie Cluj va primi 9.360 doze.

Reamintim că în data de 15 

ianuarie a debutat Etapa a II-a 

a campaniei de vaccinare, des-

tinată persoanelor cu vârsta 

peste 65 de ani, persoanelor 

cu boli cronice, indiferent de 

vârstă, precum şi personalu-

lui-cheie care desfăşoară acti-

vităţi în domenii esenţiale.

Azi vor sosi aproape 
10.000 de doze de vaccin 
anti-COVID-19 la Cluj
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O studentă la UMF Cluj a 

explicat care au fost moti-

vele pentru care a luat deci-

zia de a se vaccina împotri-

va COVID-19. Tânăra a 

povestit şi cum s-a simţit 

după ce s-a vaccinat.

Alexandra Vasian, studentă 

în anul V la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie din 

Cluj-Napoca s-a vaccinat împo-

triva COVID-19 joi, 14 ianuarie.

Tânăra se simte norocoasă 

că a reuşit să se vaccineze în 

prima etapă şi speră ca faculta-

tea să se deschidă în curând, a-

vând în vedere că în ultimele 

cinci zile foarte mulţi studenţi 

medicinişti s-au vaccinat deja:

„Abia am aşteptat să merg, 

m-am simţit foarte norocoasă 

că am reuşit să mă vaccinez în 

etapa 1. A fost un proces uşor, 

facultatea a făcut programările 

pe platforma pentru studenţi, a-

vând posibilitatea să alegem 

centrul de vaccinare, la Cluj sau 

în localitatea de domiciliu, eu 

alegând să mă vaccinez în Za-

lău. Din 09.01.2021 până acum 

am reuşit să ne vaccinăm un 

procent destul de mare dintre 

studenţi şi sper că acest fapt să 

conteze şi să ne întoarcem fi zic 

la facultate, să facem medicină 

aşa cum merităm, aşa cum ar 

trebui”, a declarat Alexandra Va-

sian pentru monitorulcj.ro.

Studenta medicinistă a spus 

că procesul de vaccinare a de-

curs exemplar, iar personalul 

medical de la centrul de vacci-

nare a fost dedicat. Referitor la 

posibilele reacţii adverse în ur-

ma vaccinării, Alexandra nu a 

prezentat decât o durere uşoa-

ră în locul injecţiei.

„Referitor la procesul de vac-

cinare în sine, totul a decurs 

exemplar. Am avut de comple-

tat o fi şă de triaj la început, ca-

re a fost verifi cată de un medic 

şi apoi am fost vaccinată, proces 

care a durat câteva secunde. Nu 

am avut nicio reacţie adversă, 

cu excepţia unei dureri minime 

la locul injecţiei. Personalul me-

dical a fost dedicat, a întrebat 

constat cum mă simt în timpul 

celor 15 minute după vaccina-

re. Aşadar, în speranţa revenirii 

la o viaţă normală, sper că am 

luat decizia potrivită şi vă în-

demn să vă documentaţi din 

surse ofi ciale, din surse medi-

cale şi să luaţi decizia potrivită 

pentru voi”, a mai explicat stu-

denta pentru monitorulcj.ro.

O STUDENTĂ LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA S-A VACCINAT

„Am făcut-o în memoria celor 1,9 milioane 
de oameni care au murit de COVID-19!”
Tânăra medicinistă a declarat că se simte foarte norocoasă că a reușit să se vaccineze chiar în prima etapă

Alexandra Vasian, studentă în anul V la UMF din Cluj-Napoca s-a vaccinat anti-COVID-19 joi

1. M-am vaccinat pentru că vreau să mă protejez pe mine, 
pe cei dragi și pe cei din jurul meu.
2. M-am vaccinat pentru că îmi doresc ca viața să revină la 
normal, să eradicăm infecția COVID, așa cum am făcut cu 
poliomielita, difteria, variola sau alte boli.
3. M-am vaccinat pentru că m-am informat din surse medi-
cale, studii științifi ce și am pus în balanță variantele de a fi  
infectat sau vaccinat.
4. M-am vaccinat din respect pentru tot personalul medical 
care a luptat timp de un an de zile încercând să salveze bol-
navii infectați.
5. M-am vaccinat în memoria celor 1.9 milioane de oameni 
decedați din cauza infecției COVID.
6. M-am vaccinat pentru că am încredere în cercetătorii și 
oamenii de știință care au găsit soluția pentru a ne imuniza 
împotriva infecției COVID.
7. M-am vaccinat pentru că îmi doresc ca tu care citești acum, 
sa te informezi corect și sa iei decizia potrivită pentru tine.

7 motive pentru care Alexandra 
s-a vaccinat anti-COVID-19

90% dintre mediciniști s-au vaccinat
Studenții Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-
Napoca s-au vaccinat în etapa 1 a campaniei de imunizare, 
fi ind o condiție obligatorie pentru toți cei care doresc să facă 
practică în spitale. Potrivit primelor date, peste 4.000 
de studenți s-au vaccinat până în acest moment.

Și rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Buzoianu, așteaptă 
cu nerăbdare să se vaccineze și consideră că procesul 
de vaccinare reprezintă soluția pe care am așteptat-o cu toții 
aproape un an de zile, dar și „calea cea mai scurtă spre o 
viață normală”. Ea îi îndeamnă pe oameni să se informeze 
din surse de încredere. Totodată, le explică faptul că reacțiile 
adverse sunt normale și întâlnite la orice medicament.
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Astăzi începe a doua etapă 

de vaccinare anti-COVID19 

în România. În judeţul Cluj 

vor fi  amenajate 30 de cen-

tre de vaccinare, dintre care 

15 vor fi  în Cluj-Napoca, 

iar restul de 15 centre 

vor fi  în Florești, Baciu, 

Chinteni, Apahida, Turda, 

Dej, Câmpia-Turzii, Gherla, 

Huedin, Călăţele, 

Mociu, Gilău, Băişoara 

şi în Aghireşu.

monitorulcj.ro a luat legătu-

ra cu mai mulți primari din lo-

calităţile de mai sus pentru a 

afl a cum decurg pregătirile 

pentru centrele de vaccinare.

Toţi se plâng că nu au me-

dici şi asistenţi pentru etapa a 

doua de vaccinare, toţi aşteap-

tă Ordonanţa de Urgenţă a Gu-

vernului cu privire la bugetul 

alocat personalului auxiliar din 

centrele de vaccinare.

Câmpia Turzii- 10.000 
de lei pentru organizarea 
centrelor de vaccinare

Primarul municipiului Câm-

pia Turzii, Dorin Lojigan a spus 

că centrul este gata, doar că nu 

au medici, deoarece singurul 

medic din oraş a ieşit la pen-

sie. De asemenea, el a spus că 

cheltuielile nu au depăşit su-

ma de 10.000 de lei.

„Din punct de vedere logis-

tic, centrul este funcţional din 

acest moment. Acum ceva timp 

în urmă am terminat şedinţa cu 

nucleul de la nivel local. Din pă-

cate nu avem partea de resurse 

umane. Voi putea asigura o par-

te din personal din asistentele 

de la şcolile din municipiu, pâ-

nă începe şcoala. Nu am me-

dici în acest moment, avem un 

singur medic la nivelul munici-

piul care a ieşit la pensie săptă-

mâna trecută. Aşteptăm să ve-

dem ce decide Guvernul. În opi-

nia mea, medicii de familie ar 

trebui implicaţi în aceatsă cam-

panie de vaccinare, obligatoriu. 

Cheltuielile cu logistica nu au 

depăşit până acum suma de 

10.000 de lei”, a declarat Dorin 

Lojigan, pentru monitorulcj.ro.

Chinteni – Primarul speră 
ca Guvernul să vadă 
realitatea aşa cum este 
atunci când vor lua decizia

Primarul din Chinteni, Lucia 

Suciu a spus că centrul este ga-

ta, doar că aşteaptă să primescă 

resursele fi nanciare pentru a achi-

ziţiona materiale. De asemenea, 

ea a spus că aşteaptă tabletele 

de la alegerile locale, pentru că 

oricum stau în dulap degeaba, 

în cazul aceasta se pot folosi.

„Centrul de vaccinare cores-

punde din toate punctele de ve-

dere. Aşteptăm să se găsească 

resursele fi nanciare pentru an-

gajarea medicilor şi achiziţiona-

rea materialelor necesare. Aştep-

tăm să vedem ce decide domnul 

Gheorghiţă faţă de paza acestui 

centru. Să vedem dacă cei de la 

Serviciul de Telecomunicaţii Spe-

ciale ne vor livra tabletele de la 

alegerile locale, pentru că nu mi 

se pare normal să facem inves-

tiţii în acest moment în care nici 

legislaţia nu ne ajută. Acele ta-

blete stau degeaba în acest mo-

ment”, a spus Lucia Suciu.

Primarul nu va vorbi cu me-

dicii atâta timp cât nu are o „ofer-

tă” pentru ei. „Nu pot să lansez 

o invitaţie la o discuţie cu medi-

cii, atâta timp cât nu ştiu cu cât 

vor fi  plătiţi şi de cine. Aştept cu 

mare interes o nouă Ordonanţă 

de Urgenţă şi trăiesc cu speran-

ţa că nu va fi  scrisă pe genunchi 

şi se va plia pe realitatea din te-

ren”, afi rmă primarul comunei.

Dej – 120.000 de lei 
investiţi în cele două 
centre de vaccinare

În Dej vor fi  două centre de 

vaccinare, iar primarul muni-

cipiului, Costan Morar a spus 

că a investit 120.000 de lei pâ-

nă în acest moment.

„Suntem bine. Până luni vom 

termina toate lucrările. Proble-

ma este resursa umană, pentru 

că la cele două centre de vacci-

nare avem 4 cabinete. În total 

aş avea nevoie de 40 de asis-

tenţi şi 8 medici. Am investit 

120.000 de lei în cele două cen-

tre” a declarat Costan Morar.

Băişoara – Centrul 
de vaccinare va fi  
în Căminul Cultural

În Băişoara centrul de vac-

cinare va fi  în Căminul Cultu-

ral, iar din această cauză Pri-

măria a fost nevoită să inves-

tească mai mult, dar cu ajuto-

rul unor fi rme care îi aşteaptă 

până când se va stabili buge-

tul local. De asemnea, prima-

rul comunei, Liviu Ghib a spus 

că el nu va avea bani să plă-

tească medicii, doarece preţu-

rile pe oră sunt foarte mari.

„Noi am început de acum do-

uă zile pregătirile în Căminul 

Cultural. Am făcut cabinetele 

medicale, triajul, sălile de aştep-

tare tot ceea ce a trebuit să fa-

cem noi ca şi Primărie. Astăzi 

ne-am întâlnit la prefectură şi cu 

directorul de la DSP să vedem 

dacă se vor înscrie medici care 

să vină să administreze vaccinul 

oamenilor. Dacă nu ni se alocă 

bani de la Guvern, nu avem cum 

să asigurăm personalul. Un me-

dic ia 100 de lei pe oră, iar asis-

tenţii 50 de lei, dacă e să plătim 

din bugetul local, într-o lună nu 

o să mai avem bani la Primărie”, 

a spus Liviu Ghib.

„Noi am vrut iniţial să facem 

centrul în Dispensarul Uman, 

pentru că noi am investit foarte 

mulţi bani acolo. DSP-ul nu a 

fost de acord pentru că dispen-

sarul uman are altă activitate 

pentru bolnavii care vin la con-

sult şi de asta am fost nevoiţi să 

îl facem în Căminul Cultural”, a 

declarat primarul.

Călăţele – Doar 2.000 
de lei pentru centrul 
de vaccinare

În Călăţele povestea este la 

fel ca şi în celelalte localităţi: 

lipseşte personalul. Centrul es-

te aproape gata, dar mai trebu-

ie achiziţionate câteva obiecte, 

spune primarul Vasile Tripon.

„Acum suntem în plină ac-

tivitate. Ca şi spaţiu sunt aproa-

pe gata, dar nu avem medici. 

Astăzi (n.r. 14 ianuarie) am pri-

mit şi frigiderul pentru dozele 

de vaccin. Până acum am chel-

tuit 2.000 de lei pe materiale. 

Băile şi alte săli necesare erau 

amenajate, noi am făcut doar 

două compartimente pentru me-

dici. Mai avem de cumpărat u-

nele obliecte, cum ar fi  chiuve-

ta şi despărţitoarele. Ni s-a pro-

mis că se vor deconta toate a-

ceste cheltuieli, acum aşteptăm 

să vedem ce se va întâmpla”, a 

declarat Vasile Tripon.

Huedin – Primarul speră 
ca Guvernul să aloce buget 
pentru personal

Primarul oraşului Huedin, 

Mircea Moroşan speră ca Guver-

nul să suporte cheltuielile pen-

tru personalul medical. Centrul 

este gata de funcţionare în Hu-

edin, dar nu are cine să îl preia.

„Centrul este gata, dar nu 

avem personalul. Aşteptăm să 

vedem ce decide Guvernul, iar 

apoi vom vedea cine doreşte 

să vină şi cât este de stimulat. 

Eu sper ca Guvernul să supor-

te cheltuielile. Mi se pare că 

punem «căruţa înaintea cai-

lor». Noi de luni putem să func-

ţionăm ca şi spaţiu, dar nu 

avem personal. Cine va veni 

luni la vaccinare dacă nu avem 

personal? Aceste lucruri trebu-

ie decise cât mai repede”, a 

afi rmat Mircea Moroşan.

Aghireşu- Centrul nu are 
momentan un frigider 
pentru depozitarea 
dozelor de vaccin

În comuna Aghireşu lucru-

rile sunt mai complicate puţin. 

Primarul Gelu Lehene a spus că 

a organizat centrul de vaccina-

re, dar nu are momentan un fri-

gider pentru vaccin.

„Centrul s-a făcut într-un loc 

în care nu a trebuit să investim, 

de aceea nu ştiu să vă zic o su-

ma exactă. Nu ştiu cum vom fa-

ce cu personalul medical, aştep-

tăm să decidă Guvernul. Noi 

avem 4 medici de familie, nu ştiu 

dacă ei au obligaţia de a partici-

pa. Ce a ţinut de Primărie, noi 

am făcut. Am avut vizita în te-

ren a unei echipe mixte din par-

tea Prefecturii, ISU şi DSP. Nu 

avem un frigider, dar avem mo-

biler pentru desfăşurarea activi-

tăţii”, a spus Gelu Lehene.

Centrele de vaccinare sunt gata, 
dar lipsesc medicii și asistentele! 
Astăzi începe a doua etapă de vaccinare, iar primarii din Cluj așteaptă Ordonanța prin care Guvernul 
să clarifice bugetul. Primarii speră că Guvernul le returnează banii cheltuiți, de ordinul milioanelor de lei.

Cluj-Napoca – O „armată” 
de medici pentru centrele 
de vaccinare
În cele 11 centre amenaja-

te de primărie, peste 400 

de medici, asistente medi-

cale și registratori 

vor fi  implicați în proce-

sul de vaccinare, printre 

ei numărându-se 

și cadre medicale școlare.

„Etapa a doua, ofi cial se 

declanșează mâine, de la ora 15 

va fi  accesibilă platforma de pro-

gramare, iar de luni începe vaci-

narea. Aici intră persoanele de 

peste 65 de ani cu diverse afe-

ciuni, personalul esențial din 

administrație și din alte dome-

nii cheie, iar în etapa a treia in-

tră populația în asamblu. Noi 

suntem pregătiți, din decembrie 

am lucrat la identifi carea spațiilor 

pentru amenajarea centrelor de 

vaccinare, avem 13 centre pe 

raza municipiului Cluj-Napoca, 

11 sunt pregătite de primărie , 

două sunt pregătite de unitățile 

sanitare. Cele 11 centre vor fi  

funcționale luni. Noi am lucrat 

la dotarea acestora, la 

achiziționarea elor necesare și 

nu a fost o muncă ușoară”, a 

declarat primarul Emil Boc, la 

un post local de radio.

VEZI AICI CENTRELE 
DE VACCINARE DIN CLUJ-NAPOCA:

Vaccinarea, „la secret” în municipiul Turda și alte 7 localități
monitorulcj.ro a reușit să ia legătura doar cu 7 primari din cele 
15 comune și orașe din judeţul Cluj în care se vor organiza centre 
de vaccinare. Redactorii au sunat la toţi primarii, dar pentru unii 
dintre ei transparența nu este o prioritate. 

Unul dintre cei care - constant, nu doar de această dată - refuză 
să comunice cu presa este primarul municipiului Turda, 
Cristian Matei (foto), proaspăt „reciclat” de liberali, după ce 
a fost patru ani primar PSD.

Matei a fost sunat de nu mai puțin de 5 (cinci!) ori, la ore 
diferite,căci e un om „ocupat”, și nu a răspuns nici din greșeală.

Vineri, la Cluj-Napoca, a debutat imunizarea vârstnicilor
Etapa a doua de vaccinare a debutat vineri 

la Cluj-Napoca cu vaccinarea vârstnicilor 

și angajaților din centrele 

de bătrâni, aproximativ 2.000 de persoane.

„Aproximativ 2.000 de persoane vor fi  vac-

cinate în prima etapă, în cele 49 de centre re-

zidenţiale pe care le avem pe raza judeţului 

Cluj, publice şi private. Astăzi începem aici la 

Centrul rezidenţial cu 101 persoane care vor fi  

vaccinate. La nivelul judeţului Cluj vor fi  des-

chise 10 centre de vaccinare cu 12 fl uxuri pen-

tru etapa a doua”, a declarat Mircea Abdru-

dean, prefectul judeţului Cluj.

„Nu toţi rezidenţii au ales să se vaccine-

ze. Sunt şi care deocamdată nu doresc sau 

sunt în situaţia în care este contraindicat în 

acest moment”, a spus Nicoleta Molnar, di-

rector DGASPC Cluj.

CITEȘTE AICI ALTE INFORMAȚII 
DESPRE VACCINARE:
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Consilierii judeţeni au fost 

chemaţi vineri, 15 ianuarie, 

la o şedinţă de îndată pen-

tru dezbaterea unui proiect 

de hotărâre privind plafo-

narea salariilor aparatului 

de specialitate a Consiliului 

Judeţean şi a angajaţilor 

din instituţiile subordonate 

forului administrativ jude-

ţean, ca urmarea a emiterii 

de către guvern a OUG 

nr. 226/2020.

Preşedintele PSD Cluj, con-

silierul judeţean Alexandru 

Cordoş a declarat că nu înţe-

lege motivul pentru care a fost 

convocată şedinţă extraordi-

nară de îndată şi proiectul nu 

a fost supus la vot într-o şe-

dinţă ordinară a Consiliului Ju-

deţean. Apoi, acesta a afi rmat 

că va vota împotriva proiectu-

lui, întrucât pot fi  găsite şi al-

te variante pentru creşterea re-

surselor Consiliului Judeţean.

„Cred că nu era o urgenţă, 

puteam să realizăm şi într-o şe-

dinţă ordinară a Consiliului Ju-

deţean. Eu nu am vobit încă 

decât în mare cu ceilalţi colegi, 

dacă au o altă părere, o să îi 

rog şi pe ei să o spună, însă eu 

personal voi vota împotriva a-

cestui proiect. Consider că pu-

tem să găsim alte variante prin 

care să creştem resursele la 

Consiliul Judeţean şi să acope-

rim aceste costuri, chiar dacă, 

aveţi dreptate, consiliul jude-

ţean a crescut salariile consi-

derabil în ultimii ani la aceste 

unităţi”, a afi rmat Cordoş.

De aceeaşi părere s-a decla-

rat şi colegul său de partid Ho-

ria Chirteş, care a adus în aten-

ţia colegilor săi faptul că factu-

rile la electricitate, dar şi alte 

servicii s-au scumpit la început 

de an, motiv pentru care nu 

consideră că e oportună plafo-

narea salariilor.

„Ţinând cont de creşterile 

din ultima perioadă atât la ener-

gia electrică, cât şi alte servicii, 

cred că nu este un moment bun 

în care să votăm acest proiect. 

Creşterea este oricum nesemni-

fi cativă şi nu ar fi  afecta foarte 

mult bugetul. De aceea, şi eu 

voi fi  împortiva acestei decizii”, 

a spus acesta.

Consilier PNL: „Fiecare 
trebuie să fi e solidar”

Consilierul PNL Lucian 

Cordiş a declarat, de cealal-

tă parte, că sidicatul şi-a dat 

acordul pentru plafonare, ar-

gumentând de asemenea că 

anul 2021 va fi  unul difi cil 

din punct de vedere bugetar.

„Respect poziţia colegilor 

din PSD, însă eu voi vota acest 

proiect de hotărâre, din cel pu-

ţin două motive. În primul rând, 

este foarte clar că anul 2021 va 

fi  un an mult mai greu din punct 

de vedere bugetar, indiferent 

ce propuneri lansăm aici, că 

găsim alte surse pentru a echi-

libra balanţa fi nanciară. În al 

doilea rând, avem acceptul sin-

dicatelor, care reprezintă aceş-

ti oameni din aceste instituţii 

şi spun că sunt de acord cu pro-

punerea de a plafona salariile 

la nivelul din luna decembrie 

2020”, a declarat Cordiş.

„Grupul PNL va vota acest 

proiect pentru că este normal 

ca într-o perioadă de austerita-

te să putem asigura salariile 

pentru aparatul bugetar. Este 

clar că fi ecare coleg din apara-

tul bugetar probabil merită mai 

mult, dar fi ecare trebuie să fi e 

solidar. În economia reală, sunt 

multe fi rme care şi-au închis 

activitatea, sunt şomeri care 

nu mai au nicio sursă de ve-

nit. Sunt fi rme care aşteaptă 

investiţii de la Consiliul Jude-

ţean pentru a putea lucra şi a-

sigura un minim de salariu. 

Sunt probleme mari şi nu nu-

mai la noi, în toată România 

şi în toată lumea. Eu cred că e 

un lucru bun că sindicatul a 

fost de acrod cu această pro-

punere. Cred că este un lucru 

bun să putem asigura salariile 

şi să nu reducem personalul, 

toată lumea rămâne. Cred că 

este un lucru bun şi vă rog pe 

toţi colegii să votaţi acest pro-

iect”, a declarat Haiduc.

USR-PLUS, alături 
de colegii din PNL

Consilierul Ovidiu Nistor al 

Alianţei USR- PLUS a declarat 

la rândul său că partidul susţi-

ne proiectul şi va vota „pentru”.

„Este vorba de o criză naţio-

nală, o criză mondială şi în ase-

menea momente, trebuie să fi m 

cu toţii solidari. Nu este doar cri-

za celor din privat sau criza ce-

lor care lucrează la stat. La pri-

vat, mulţi oameni şi-au pierdut 

locurile de muncă, au avut sala-

riile micşorate, dar cred că trebu-

ie să fi m cu toţii solidari şi în a-

semenea momente. Grupul 

USR-Plus va vota pentru acest 

proiect”, a afi rmat Ovidiu Nistor.

Proiectul a fost adoptat cu 

24 de voturi „pentru”, un vot 

„împotrivă” şi două abţineri.

Proiectul de hotărâre preve-

de că „salariile de bază pentru 

personalul angajat în cadrul a-

paratului de specialitate al Con-

siliului Judeţean Cluj pentru 

anul 2021, cuantumul brut al 

salariilor de bază se menţine la 

acelaşi nivel cu cel acordat în 

luna decembrie 2020 în măsu-

ra în care personalul ocupă ace-

eaşi funcţie şi îşi desfăşoară ac-

tivitatea în aceleaşi condiţii”.

Discuţii „cu scântei” în şedinţa CJ Cluj, 
privind îngheţarea salariilor bugetarilor
Consilierii puterii invocă „o criză mondială” și nevoia ca, în asemenea momente, 
toate partidele să fie solidare în a înțelege nevoia înghețării remunerațiilor bugetarilor 

Alexandru Cordoș (PSD)                             Horia Chirteș (PSD)                                       Lucian Cordiș (PNL)                                      Cristian Haiduc (PNL)                                    Ovidiu Nistor (USR)

Un agent economic din 

Cojocna a aruncat un mor-

man gunoaie, între care şi 

decoraţiunile de Crăciun, 

la marginea satului. 

Autorităţile şi-au dat 

seama imediat cine 

este făptaşul şi promit 

că va fi  citat şi amendat.

Viceprimarul comunei Co-

jocna, Anca Marcu (Alianţa 

USR-Plus), a anunţat pe pagina 

sa de Facebook că un morman 

de gunoi aruncat ilegal la mar-

ginea satului a fost recunoscut 

ca aparţinând unui agent eco-

nomic din sat, fi ind „dat de gol” 

chiar de o decoraţiune de Cră-

ciun pe care o avea pusă la ca-

să în perioada sărbătorilor.

„Deşi Crăciunul a trecut de 

ceva vreme deja, Moşul e în-

că la Cojocna... La marginea 

satului îl găsiţi, într-un mor-

man de gunoaie, proaspăt arun-

cate de către un agent econo-

mic. Recunoaşteţi dintre obiec-

tele aruncate acolo? Eu da! Îi 

dorim weekend plăcut respec-

tivului agent economic!... Zi-

ua de luni, cu siguranţă nu-i 

va fi  plăcută. Va începe cu o 

citaţie şi o amendă. Trecem la 

fapte!”, a transmis viceprima-

rul Cojocnei, Anca Marcu.

Ea spune că, atunci când 

sunt găsite gunoaie aruncate 

ilegal în sat, nu se fereşte să 

caute după facturi sau orice 

alte indicii care ar putea dez-

vălui făptaşul, uneori tactica 

dovedindu-se de succes.

„În cazurile acestea, caut pâ-

nă gasesc o chitanţă, o dovadă, 

ceva care să îmi dea un indiciu. 

Uneori găsesc, alteori nu. Acum 

a fost uşor. Am convingerea ca 

lucrurile trebuie făcute corect 

din convingere. Rezultatele a-

par de la sine şi răsplată cea mai 

mare este satisfacţia lucrului bi-

ne făcut”, a mai arătat aceasta.

Asistaţii sociali, puşi la 
muncă de primărie

Asistaţii sociali din comu-

na Cojocna, unde 12 familii 

benefi ciză de ajutor social, au 

fost chemaţi la muncă de no-

ua administraţie.

„Cred că pe termen lung, 

dacă menţinem aceste activi-

tăţi şi facem o educaţie a oa-

menilor, putem să rezolvăm a-

ceastă problemă a curăţeniei”, 

a declarat Anca Marcu, vice-

primarul comunei Cojocna.

Cu toate acestea, aceştia 

nu „ţin pasul” cu ritmul în 

care gunoaiele apar în locuri 

ilegale, în Cojocna, mai spu-

ne viceprimarul.

„Benefi ciarii de ajutor so-

cial curaţă zilnic prin sat şi 

prin astfel de locuri, dar nu 

facem faţă. E dezastru, dar 

oamenii s-au săturat şi au de-

venit vigilenţi. Mă anunţă şi 

merg la faţa locului. Părerea 

mea e că, dacă voi reuşi să 

implic sătenii în acţiuni de sa-

lubrizare în primăvara aces-

tui an, vom avea apoi 500 – 

600 de „gardieni de mediu” 

care vor anunţa orice mişca-

re. Desigur, oamenii vor sa va-

dă sancţiuni şi le vor vedea!”, 

a adăugat Anca Marcu.

Oamenii muncesc între 19 

şi 44 de ore pe lună. Ajutoare-

le sociale variază între 142 şi 

600 de lei, în funcţie de câte 

persoane sunt într-o familie.

Moş Crăciun a lăsat o amendă 
unei firme din Cojocna
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Clujenii au îndurat frigul 

şi s-au adunat în număr 

mare la înmormântarea 

PS Florentin Crhihălmeanu, 

unul dintre cei mai apreci-

aţi oameni din rândul gre-

co-catolicilor. Cu măşti 

şi cu respectarea distanţării 

sociale, clujenii au îndurat 

cele − 7 grade Celsius 

şi au asistat la Slujba 

de Înmormântare 

a PS Florentin Crihălmeanu.

A murit la Cluj în data de 

12 ianuarie, PS Florentin Cri-

hălmeanu , episcop al epar-

hiei greco-catolice de 

Cluj-Gherla, infectat de CO-

VID-19. Împlinise acum câte-

va luni 61 de ani de viaţă şi 

31 de ani de preoţie. Născut 

la Iaşi în 1959, a urmat cur-

suri clandestine de teologie şi 

a fost sfi nţit preot în 1990.

Potrivit Biroului de presă al 

eparhiei, regretatul episcop era 

afectat de CoViD-19 de la sfâr-

şitul lunii decembrie, dar starea 

lui era una bună. 

Consacrat episcop în 1997 

de Sfântul Ioan Paul al II-lea, a 

devenit episcop al eparhiei de 

Cluj-Gherla în 2002.

Papa se rogă Domnului 
pentru răsplata 
„promisă slujitorilor”

Papa Francis a transmis 

un mesaj emoţionant după 

moartea lui PS Florentin Cri-

hălmeanu.

„Am afl at cu durere vestea 

trecerii la Domnul a Preasfi n-

ţiei Sale Florentin Crihălmea-

nu, episcop eparhial de 

Cluj-Gherla şi, înălţând rugă-

ciuni fi erbinţi către Dumne-

zeu, pentru a-i oferi acestui 

zelos păstor răsplata promisă 

slujitorilor săi fi deli, doresc 

să-mi manifest apropierea spi-

rituală şi mă unesc la doliul 

acestei biserici. Exprimân-

du-mi sincere condoleanţe 

Preafericirii voastre, preoţilor, 

persoanelor consacrate şi cre-

dincioşilor Eparhiei de 

Cluj-Gherla, împart din inimă 

tuturor binecuvântarea apos-

tolică”, se arată în mesajul Pa-

pei Francisc, citit la slujba de 

înmormântare de către unul 

dintre preoţii participanţi.

Mesajul a fost transmis car-

dinalului Lucian, care, la rân-

dul său, a transmis un mesaj de 

condoleanţe. La slujba de în-

mormântare au fost prezenți şi 

mitropolitul ortodox de Cluj, IPS 

Andrei și primarul Emil Boc.

Emil Boc: „Ne-a părăsit 
atât de repede şi dramatic”

Emil Boc a postat un mesaj 

pe Facebook, după slujba de în-

mormântare a lui PS Florentin 

Crihălmeanu, în care vorbeşte 

despre viaţa acestuia.

Primarul se arată surprins 

de moartea episcopului de 

Cluj-Gherla, și spune că nu ar 

fi  crezut că Florentin Crihăl-

meanu ne va părăsi „așa de 

repede și dramatic”:

„Toți cei care l-am cunoscut 

și apreciat pe Preasfi nția Sa Flo-

rentin Crihălmeanu nu am cre-

zut că așa de repede și de dra-

matic ne va părăsi în marea 

trecere spre o lume mai bună 

și dreaptă. Am fost, alături de 

mii de clujeni, triști și înfrigurați, 

să-l conducem  pe ultimul 

drum, pe un mare și impor-

tant ierarh român, mult iubit 

de către comunitatea greco-ca-

tolică, dar și respectat de către 

credincioșii de alte confesiuni.”

Urmărit de securitate 
în comunism

Boc a vorbit şi despre atitu-

dinea şi caracteristicile episco-

pului, uitându-se mai departe 

de sutană: „Personalitate caris-

matică, cu atitudine şi privire 

de om blajin, născut din vechea 

stirpe a prelaţilor greco-catolici 

şcoliţi la academia naţională a 

Blajului, PS Florentin Crihăl-

meanu va rămâne un simbol şi 

un far călăuzitor al credinţei 

noastre din Ardeal”, a scris Boc.

Primarul a descris inclu-

siv viaţa episcopului în peri-

oada comunismului, când a 

fost urmărit de comunişti: „A 

intrat în rândurile bisericii 

persecutate şi clandestină, în-

că din perioada comunistă, 

fi ind urmărit de securitate. 

Ca tânăr absolvent de poli-

tehnică şi inginer dintr-o fa-

brică clujeană, a cunoscut 

neajunsurile totalitarismului 

şi persecuţia credincioşilor 

greco-catolici de către regi-

mul comunist care desfi inţa-

se Biserica Unită cu Roma în 

fatidicul an 1948. În 1986 a 

început studiile teologice în 

particular, având ca îndru-

mător spiritual pe Părintele 

Pantelimon Aştilean. A par-

ticipat cu asiduitate la sluj-

bele clandestine organizate 

de preoţii Bisericii greco-ca-

tolice interzise de regim. Du-

pă revoluţia din Decembrie 

1989, viitorul episcop a par-

ticipat activ la viaţa renăscu-

tei Biserici Române Unite cu 

Roma, fi ind un apropiat al 

preotului şi fost deţinut po-

litic Tertulian Langa”.

Sute de clujeni au participat la slujba 
de înmormântare a PS Florentin
Credincioșii uniți s-au adunat în faţa Catedralei Greco-Catolice din Piaţa Cipariu 
pentru a-şi lua rămas bun de la PS Florentin Crihălmeanu

Slujba de înmormântare a PS Florentin a ajut loc la catedrala afl atâ încă în construcție

PAPA FRANCISC

„Am afl at cu durere vestea trecerii 
la Domnul a Preasfi nţiei Sale 
Florentin Crihălmeanu, episcop 
eparhial de Cluj-Gherla şi, înălţând 
rugăciuni fi erbinţi către Dumnezeu, 
pentru a-i oferi acestui zelos păstor 
răsplata promisă slujitorilor 
săi fi deli, doresc să-mi manifest 
apropierea spirituală şi mă unesc 
la doliul acestei biserici”.

În anul 1990, Crihălmeanu s-a înscris la cur-
surile serale ale Institutului Teologic 
Universitar Greco-Catolic „Sf. Ioan 
Evanghelistul” din Cluj-Napoca, iar în același 
an, pe 9 septembrie, a fost hirotonit preot în 
Piaţa Libertăţii din Cluj, de către episcopul de 
Cluj-Gherla, George Guţiu.

A devenit un preot de vocaţie dedicat proble-
melor comunităţii. În perioada 1990 – 1994 a 
studiat la Universitatea Pontifi cală Urbaniana 
din Roma, conferindu-i-se diploma de bacala-
ureat în Teologie (27 iunie 1992) cu califi cati-
vul Magna cum laude și, în 16 iunie 1994, li-
cenţa în Teologie cu califi cativul Summa cum 
laude. În 1994 devine profesor la Institutul 
Teologic Român Unit, Greco-Catolic, „Sfântul 
Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, iar 

apoi a fost numit vicar general al episcopiei 
unite clujene. La 6 ianuarie 1997 a avut 
onoarea și bucuria de a fi  consacrat episcop 
de către Papa Ioan Paul al II-lea în Bazilica 
„Sfântul Petru” din Roma, cu însărcinarea 
de episcop auxiliar de Cluj-Gherla, până la 
pensionarea arhiepiscopului ad-personam 
George Guţiu în anul 2002.”

În 6 august 2002, ceremonia de întronizare 
ca episcop eparhial a avut loc în Catedrala 
„Schimbarea la Faţă” din Cluj. A fost pre-
zent și arhiepiscopului ortodox al Clujului, 
Bartolomeu Anania care l-a apreciat foarte 
mult, iar în anul 2005 a primit titlu de doctor 
în teologie la Universitatea Pontifi cală 
„Urbaniana” din Roma, după susţinerea tezei 
„Focul Spiritului Sfânt”.

A fost hirotonit preot în Piaţa Libertăţii
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Austria va extinde cel 

de-al treilea lockdown 

împotriva CoViD-19 până 

pe 8 februarie, conform 

agenţiei de ştiri APA, 

care citează surse famili-

are cu negocierile dintre 

autorităţile federale şi 

cele regionale, transmite 

duminică Reuters.

Restricţiile asupra vieţii pri-

vate urmau să înceteze la 24 

ianuarie, însă ofi cialii din do-

meniul sănătăţii au avertizat 

că rata infecţiilor rămâne în 

continuare prea ridicată pen-

tru a începe reducerea restric-

ţiilor în această etapă.

Austria, o ţară cu o po-

pulaţie de 8,9 milioane, se 

află în cel de-al treilea re-

gim de lockdown, în care au 

rămas deschise doar maga-

zinele considerate esenţia-

le. Austria a raportat aproa-

pe 390.000 de cazuri de co-

ronavirus şi aproximativ 

7.000 de decese au fost pu-

se pe seama CoViD-19 de la 

începutul pandemiei.

În acest context, cel pu-

ţin 10.000 de oameni au ma-

nifestat sâmbătă la Viena 

împotriva măsurilor sanita-

re adoptate pentru a com-

bate coronavirusul, cerând 

între altele demisia guver-

nului şi denunţând „presa 

mincinoasă”.

„Cifrele care ne sunt pre-

zentate despre morţi sunt ba-

liverne. Nu vreau să ajungem 

ca în China, unde nu sunt 

drepturi”, a explicat o feme-

ie care s-a prezentat Gabi, pur-

tând o banderolă cu mesajul 

„Voi sunteţi boala, noi sun-

tem remediul".

Participanţii la manifesta-

ţie, care în majoritate nu pur-

tau mască, au arborat drape-

le ale Austriei şi nu au respec-

tat distanţa socială. Organiza-

torii au susţinut că s-au strâns 

50.000 de manifestanţi.

La miting a luat parte şi 

fostul vicecancelar Heinz 

Christian Strache (extrema 

dreaptă), care nici el nu pur-

ta mască anti-coronavirus.

În paralel a avut loc şi o 

contramanifestaţie cu parti-

ciparea militanţilor de extre-

mă stânga, care au denun-

ţat „nebunia anti-măşti". Cir-

ca 500 de persoane au luat 

parte la această contramani-

festaţie, potrivit poliţiei.

Austria extinde 
cel de-al treilea lockdown

Un IT-ist britanic care şi-a 

aruncat în 2013, din gre-

şeală, unitatea de stocare 

pe care se afl au sute de 

bitcoin, oferă autorităţilor 

locale peste 70 de milioa-

ne de dolari pentru a-i 

permite să excaveze groa-

pa de gunoi, în încercarea 

de a îşi recupera valoro-

sul obiect, scrie CNN.

James Howells şi-a arun-

cat unitatea pe care erau sto-

caţi 7500 de bitcoini cu mul-

ţi ani în urma. El obţinuse 

moneda virtuală prin minare, 

la momentul în care valoarea 

sa era relativ redusă. Acum, 

însă, el cere consiliului local 

din oraşul Newport, Ţara Ga-

lilor, să îi permită să excave-

ze groapa de gunoi unde cre-

de că ar fi  ajuns obiectul ca-

re acum valorează peste 200 

de milioane de dolari.

Pentru a primi această 

permisiune, Howells s-a ofe-

rit să plătească autorităţilor 

un sfert din valoarea unită-

ţii, despre care spune că ar 

putea fi  distribuită către lo-

cuitorii oraşului, o sumă de 

70 de milioane de dolari.

Howells a descoperit prima 

oară că nu mai avea hard-disk-ul 

în momentul în care monede-

le sale virtuale ajunseseră să 

valoreze în jur de 9 milioane 

de dolari. În valoarea actuală, 

cei 7500 de bitcoini ar avea o 

valoare de aproximativ 273 de 

milioane de dolari.

„M-am oferit să donez 25% 

din sumă, în jur de 71 de mi-

lioane de dolari către oraşul 

Newport pentru a îi distribui 

către rezidenţi dacă reuşesc 

să găsesc şi să recuperez bit-

coinii”, a declarat Howells. 

Autorităţile locale i-au refu-

zat, însă, solicitarea.

După ce şi-a descoperit gre-

şeala, Howells s-a dus la groa-

pa de gunoi pentru a încerca 

să găsească, cumva, unitatea 

de stocare pierdută. Şi-a pier-

dut speranţa când a văzut cât 

de mare este zona.

Acum spune, însă că a gă-

sit o modalitate prin care poa-

te recupera obiectul pierdut – 

el vrea să sape într-o zonă spe-

cifi că a gropii, pe baza unui 

sistem de referinţă special ca-

re să nu încalce standardele 

de siguranţă şi de mediu.

Un galez speră 
să găsească 270 de mil. $ 
aruncați la gunoi

La aproape două 

săptămâni de la ieşirea 

Marii Britanii din UE, 

„apocalipsa” Brexit 

începe să se vadă 

în supermarketuri, 

care se confruntă 

cu lipsuri serioase în 

aprovizionare, mai ales 

dacă este vorba despre 

produse perisabile, care 

se aduceau din import.

Şoferii de camioane sunt 

obligaţi să aştepte, în unele 

cazuri, zile în şir pentru a 

avea toate actele în regulă 

ca să poată introduce în Ma-

rea Britanie bunuri din ţări-

le UE. Schimbările care au 

intervenit în sistemul vamal 

riscă să lase goale rafturile 

supermarketurilor şi deja au 

fost surprinse imagini în ca-

re raioanele de „legume-fruc-

te” erau efectiv fără marfă. 

Şi fl orile olandeze lipsesc, 

glastrele au rămas goale.

Existau temeri şi avertis-

mente că aşa se va întâmpla 

încă înainte de producerea e-

fectivă a Brexitului. Oricât s-ar 

fi  încercat constituirea de sto-

curi, unele mărfuri sunt prea 

perisabile pentru a putea re-

zista prea mult. Scadenţa se 

pare că a venit, se arată într-un 

reportaj Euronews.

Se anunţă vremuri grele

Sunt deja avertismente că 

unii transportatori pur şi sim-

plu s-ar putea să refuze să 

mai livreze bunuri în Marea 

Britanie. Preferă să o facă 

decât să se ocupe de toate 

actele şi toată birocraţia. U-

nii şoferi sunt plătiţi în func-

ţie de kilometrii parcurşi, iar 

dacă stau pe loc, blocaţi la 

vamă, nu le convine, aşa că 

vor prefera cursele în interi-

orul Europei, explică un spe-

cialist în domeniu.

În Irlanda de Nord, unde 

noua relaţie cu UE este şi mai 

complicată decât în restul Ma-

rii Britanii, lipsurile de apro-

vizionare cu produse britani-

ce sunt o realitate. „Nu pu-

tem primi livrările. Compani-

ile ne iau comenzile, apoi ne 

sună înapoi şi ne spun că nu 

pot face livrarea”, se plânge 

managerul unui magazin de 

delicatese din Belfast.

Irlanda de Nord face par-

te din Regatul Unit, dar are 

graniţă terestră cu Republi-

ca Irlanda, care este mem-

bră UE. Comercianţii spun 

că în lipsa livrărilor la timp 

din Marea Britanie, singura 

lor optţine este să-şi umple 

rafturile cu produse din UE. 

Republica Irlanda şi-a inten-

sifi cat, de altfel, serviciile de 

feribot pentru camioanele 

din Europa care înainte ve-

neau via Regatul Unit.

„Adresaţi-vă 
parlamentarilor voştri!”

În primele zile ale anu-

lui, unele companii de re-

tail din Uniunea Europeană 

au suspendat livrările către 

clienţi din Marea Britanie, 

în contextul noilor condiţii 

impuse de autorităţile bri-

tanice după Brexit, clienţii 

britanici nemulţumiţi fiind 

sfătuiţi să li se adreseze par-

lamentarilor pe care i-au vo-

tat, informează BBC News, 

citată de Mediafax.

Serviciul britanic pentru 

Venituri şi Vămi (HMRC) a 

modificat reglementările pri-

vind plata TVA de la 1 ia-

nuarie, în contextul înche-

ierii tranziţiei post-Brexit. 

TVA-ul este colectat la 

punctele de vânzare, nu la 

punctele de import, iar pro-

dusele din spaţiul UE sunt 

tratate în acelaşi mod ca ce-

le din afara spaţiului comu-

nitar. Practic, companiile 

străine de tip retail care li-

vrează produse în Marea 

Britanie trebuie să se în-

scrie pentru plata TVA-ului 

în Marea Britanie dacă va-

loarea produsului este mai 

mică de 150 de euro (135 

de lire sterline).

Brexitul lasă rafturi goale 
în raioanele de fructe şi legume
Ieșirea Marii Britanii din UE, „apocalipsa” Brexit începe să se vadă 
în supermarketuri, care se confruntă cu lipsuri serioase în aprovizionare

La aproape două săptămâni de la ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, supermarketurile 
încep să se confrunte cu lipsuri serioase în aprovizionare

ȘOFER POLONEZ DE CAMION

„Nu-i bine deloc. Situația
 asta pentru mine înseamnă 
prea multă hârțogăraie, 
prea multă așteptare, 
tot timpul trebuie să aștepți“
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Criticată după ce a anun-

ţat o modifi care a politicii 

ei de confi denţialitate, 

aplicaţia de mesagerie 

online WhatsApp a decis 

să amâne cu trei luni 

intrarea în vigoare a noi-

lor sale condiţii de utili-

zare, încercând astfel să 

îşi liniştească utilizatorii 

în legătură cu protejarea 

datelor lor personale, 

informează AFP. 

Aceştia au început să pă-

răsească aplicaţia, urmând 

sfatul antreprenorului Elon 

Musk, care le-a recomandat 

o altă aplicaţie echivalentă.

„Vom amâna data la ca-

re utilizatorii vor trebui să 

citească şi să accepte con-

diţiile de utilizare”, au 

anunţat vineri reprezentan-

ţii aplicaţiei WhatsApp 

într-un articol publicat pe 

blogul ei oficial. Modifică-

rile, care ar fi trebuit să in-

tre în vigoare pe 8 februa-

rie, vor deveni efective în-

cepând din data de 15 mai.

Noi condiţii de utilizare

Săptămâna t recută, 

WhatsApp a cerut celor 

aproximativ 2 miliarde de 

utilizatori ai săi să accepte 

noile condiţii de utilizare, 

care permit aplicaţiei să par-

tajeze datele personale ale 

clienţilor cu compania ei 

mamă, Facebook. 

În caz de refuz, utiliza-

torii WhatsApp erau infor-

maţi că nu vor mai putea 

să îşi acceseze conturile în-

cepând din 8 februarie.

Acea decizie a fost inter-

pretată de numeroşi critici 

drept o tentativă a aplicaţiei 

de a partaja mai multe date 

personale ale utilizatorilor 

WhatsApp cu compania-ma-

mă, Facebook, care a cumpă-

rat WhatsApp în 2014.

Vineri, WhatsApp a ţinut 

să îi asigure pe utilizatori că 

noua actualizare „nu întăreş-

te capacitatea noastră de a 

partaja datele personale cu 

Facebook”, ci are scopul de a 

ajuta companiile să comuni-

ce mai bine cu clienţii lor prin 

intermediul acestei platforme.

Aplicaţia doreşte mai ales 

să permită companiilor de pu-

blicitate să îşi vândă produ-

sele direct pe WhatsApp, aşa 

cum se întâmplă deja în In-

dia, cea mai mare piaţă a com-

paniei californiene, cu 400 de 

milioane de utilizatori. 

Conversaţiile purtate pe 

WhatsApp vor continua să fi e 

protejate folosind principiul de 

criptare „end-to-end” şi nici Fa-

cebook, nici WhatsApp nu vor 

avea posibilitatea de a vedea 

aceste mesaje private, au trans-

mis reprezentanţii aplicaţiei.

Anunţul de săptămâna tre-

cută a provocat panică şi un 

val de revoltă în rândul mul-

tor utilizatori, care s-au decla-

rat alarmaţi din cauza renun-

ţării la valorile fondatoare ale 

WhatsApp. Aplicaţia şi-a con-

struit reputaţia unui serviciu 

de comunicare sigură, bazat 

pe protejarea datelor private.

Platforma a încercat să calme-

ze „incendiul” provocat de anun-

ţul de săptămâna trecută prin in-

termediul unei serii de anunţuri 

liniştitoare şi de campanii publi-

citare, dar serviciile concurente, 

precum Signal şi Telegram, au 

profi tat de acea stare de confuzie 

şi descărcările lor au cunoscut 

creşteri spectaculoase.

Sfatul celui mai bogat 
om din lume

Antreprenorul Elon Musk, 

CEO-ul companiilor Tesla şi 

SpaceX, i-a îndemnat pe ad-

miratorii lui de pe Twitter să 

folosească Signal, conside-

rată una dintre cele mai se-

curizate aplicaţii de comu-

nicare din lume.

Vineri după-amiază, Sig-

nal a recunoscut pe Twitter 

că întâmpină anumite „difi -

cultăţi tehnice” din cauza afl u-

xului de utilizatori noi.

Mesageria Whatsapp, lovită de Elon Musk
Părăsit de utilizatori, Whatsapp amână intrarea în vigoare a noilor condiţiile de utilizare

Elon Musk i-a îndemnat pe admiratorii lui de pe Twitter să folosească Signal în locul Whatsapp

Elrond, platforma 

Blockchain dezvoltată de 

un startup sibian, a depă-

şit recent valoarea de 

600 de milioane de dolari, 

ceea ce face din Elrond 

compania cu cele mai 

mari şanse de a deveni al 

doilea unicorn românesc, 

după UiPath, anunţă 

startupcafe.ro.

Această creştere vine pe 

fondul progresului substan-

ţial al Elrond şi interesului 

ridicat exprimat pentru teh-

nologia blockchain pe piaţa 

internaţională. Pentru con-

text, la nivel global, prime-

le doua reţele din punctul de 

vedere al capitalizarii de pia-

ţă sunt Bitcoin, care a depă-

şit o valoare totală de 600 

de miliarde de dolari, şi Ethe-

reum, cu peste 120 de mili-

arde de dolari, susţin repre-

zentanţii startup-ului.

„Sunt convins că acesta es-

te doar începutul unei trans-

formări tehnologice semnifi -

cative, care ne va permite să 

schimbăm complet felul în ca-

re funcţionează sistemul fi -

nanciar global”, spune Beni-

amin Mincu, CEO Elrond.

Pentru a susţine ritmul 

şi viteza de creştere, Elrond 

se pregăteşte pentru extin-

derea pe piaţa americană. 

Beniamin Mincu a vizitat 

recent Florida pentru a dis-

cuta cu Francis Suarez, pri-

marul oraşului Miami, des-

pre transformarea economi-

ei globale şi migrarea ma-

sivă către tehnologia 

blockchain proiectată pen-

tru următorii 3-5 ani.

Suarez este un cunoscut 

susţinător al tehnologiei, ca-

re îşi doreşte să transforme 

Miami în Silicon Valley 2.0, 

iar rapiditatea cu care 

startup-ul românesc a deve-

nit una dintre cele mai rele-

vante reţele de blockchain nu 

a trecut neobservată.

Întrevederea celor doi a 

mai avut ca subiect oportu-

nitatea globală a tehnologi-

ei blockchain/ crypto evalu-

ată la trilioane de dolari, dar 

şi felul în care această teh-

nologie ar putea fi  folosită 

în oraşul american Miami.

În cadrul întâlnirii, Beni-

amin Mincu a prezentat câ-

teva propuneri prin care Su-

arez ar putea îmbunătăţi 

atractivitatea oraşului pen-

tru startup-urile tech şi în 

mod deosebit pentru cele de 

blockchain.

Startup-ul sibian Elrond ar putea 
deveni al doilea unicorn românesc

Autoritatea pentru concurenţă din Turcia a anunţat luni des-
chiderea unei anchete împotriva WhatsApp și Facebook, so-
licitând totodată suspendarea acelei actualizări a condiţiilor 
de utilizare.

Autorităţile turce i-au îndemnat în ultimele zile pe cetăţenii 
ţării să folosească o aplicaţie locală de mesagerie online.

În Italia, Autoritatea pentru protejarea datelor private a 
considerat că WhatsApp nu a comunicat într-o manieră cla-
ră către clienţii săi natura acelor modifi cări. „Condiţiile de 
utilizare și noile măsuri ce vizează viaţa privată nu permit 
utilizatorilor să înţeleagă schimbările care vor fi  introduse și 
nici modul concret în care datele lor personale vor fi  tratate 
după 8 februarie", a anunţat joi instituţia italiană.

Facebook a intrat în vizorul mai multor agenţii de regle-
mentare, care consideră că achiziţionarea de companii și in-
tegrarea lor în ecosistemul grupului californian afectează 
concurenţa.

Platforma a încercat să calmeze „incendiul” provocat de 
anunţul de săptămâna trecută prin intermediul unei serii de 
anunţuri liniștitoare și de campanii publicitare, dar serviciile 
concurente, precum Signal și Telegram, au profi tat de acea 
stare de confuzie și descărcările lor din magazinele online 
au cunoscut creșteri spectaculoase.

Facebook este criticat la unison
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, 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 supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 băi, 
1 cămară, 2 balcoane, 1 căma-
ră pe casa scării, sistem încălzire 
calorifere, centrală proprie, fe-
restre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior 
lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, 
preţ 135.000 euro. Apartamen-
tul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 
0744-803866.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicentra-
lă. Tel. 0749145225.

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 

Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

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

TERENURI

¤ Vând 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 Fânaţelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme până 
la teren, C.F., cadastru, curent 
electric, teren compact, preţ 10 
euro/mp. Tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
rent electric în zonă. Merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (7.14)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
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.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
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taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul 

redacţiei, str. Republicii nr. 109, Et. 1
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GRA-

TUIT

spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Cri-
nului, deomandat, suprafața 50 
mp, mobilat, utilat, preț 350 eu-
ro. Pentru informații și detalii su-
plimentare sunați le tel. 0748-
783545. (1.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Flora, cart. Mănăș-
tur, contorizat, C.T., utilată, frigi-
der, aragaz, mobilat, foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, în-
cepând cu data de 11.01.2021. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Închiriez 2 camere decomanda-
te, utilate, mobilate, CT la curte, 
250 euro, str Între Lacuri, nr 23, 
bucătarie, baie, terasă și 1 came-
ră, bucătărie, baie, balcon, terasă 
200 euro la aceeași adresă. Tel 
0773 – 902 783

¤ Dau în chirie apartament mo-
bilat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii sunaţi 
la 0758-051260.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 350 euro, negocia-
bil. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, 
C.T., balcon închis. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoa-
ne la nr. 0749-892645. (13.14)

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru in-
formaţiile suplimentare apelaţi 
la tel. 0742-431611.

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer seri-
ozitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (5.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (5.7)

¤ Recuperare taxe auto plătite în-
cepând din 2016 care nu au fost în-
că restituite. Tel – 0736 – 138 193

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tășnad-Ca-
lea Florești-Bucium-Piaţa Flora 
sau aduc copii de la școală, acti-
vităţi sportive. Aștept telefoane 
la 0759-660846.

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

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

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricaţie 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 1,9, 
diesel, an 2006, culoare gri, stare 
bună de funcţionare. Preţ 2800 eu-
ro. Informaţii suplimentare la tele-
fon 0744-563594. (13.14)

¤ 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 orgă electronică PSR 320. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (3.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (5.7)

¤ Vând TV color. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0749-892645. (14.14)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând aragaz cu 5 și 4 ochiuri, 
în stare bună de funcţionare. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare și frigider ARCTIC de 240 l, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (5.14)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la tele-
fon 0740-206335.

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

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă. Informații 
suplimentare la telefon 0727-
182339. (2.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informaţii și detalii la tele-
fon 0744-282885. (3.14)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (4.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 

(5.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preţ 
10 RON/kg, producţie 2019, pro-
dus bio din zonă nepoluată. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (3.7)

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

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (3.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (3.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (3.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (3.7)

¤ 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 aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preţ între 10 și 15 
lei/bucata. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-996308.

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

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (5.14)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: geaman-
tan vechi, stare foarte bună, dimensi-
une 80 x 44 x 24 cm, stare foarte 
bună și fi er de călcat rusesc, model 
vechi, nefolosit. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (13.14)

MATRIMONIALE

¤ Doresc să cunosc domn în zo-
dia fecioară, berbec, Eu sunt o 
blondă romantică, delicată, fără 
obligaţii. Cei interesaţi sunt rugaţi 
să trimită scrisoare la adresa loc. 
Florești, str. Răzoare 156, Bl. C4, 
ap. 15, jud. Cluj, sau pot fi  sunată 
la telefon 0749-892645. (14.14)

PIERDERI

¤ PUSCAS IOAN OCTAVIAN pier-
dut carnet de student și 
legitimația de student, Facultatea 
de Inginerie Electrică, Universita-
tea Tehnică din Cluj-Napoca. Le 
declar nule.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

LICITAŢII MASĂ LEMNOASĂ

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ CLUJ

Anunţă organizarea de catre ocoalele silvice la sediul 
Directiei Silvice Cluj, a LICITATIEI pentru vânzarea de masă 
lemnoasă fasonată /cherestele, provenite din confi scari, de 
pe raza Ocolului Silvic Dej, Gilau, Huedin, Somesul Rece si 
Turda în data de 28.01.2021, ora 13.45, la sediul Directiei 
Silvice Cluj, în Cluj-Napoca, str. Bartok Bela, nr. 27 ,Jud. Cluj.

Conform prevederilor Legii 171/2010 au dreptul să 
participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase 
fasonate/cherestele persoanele juridice si persoanele fi zice, 
institutii bugetare si partial bugetare.

Persoanele juridice care intenţionează să participe la 
licitaţie vor depune,pana la data de 22.01.2021, ora 13,30 
documentaţia de preselecţie, care va cuprinde cererea de 
înscriere și următoarele documente anexate în copie conform 
cu originalul, certifi cată de către reprezentantul legal al 
persoanei juridice:

a) actul constitutiv al persoanei juridice;
b) certifi catul de înregistrare a persoanei juridice în 

Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent 
de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

c) certifi catul constatator privind operatorul economic, 
eliberat de Ofi ciul Registrului Comertului cu cel mult 30 de 
zile calendaristice inainte de data preselectiei, in varianta:

-  prin serviciul online InfoCert (certifi cat pentru conformitate 
cu originalul);

-  original (eliberat direct, de la ghiseu), avand aplicat 
timbru sec ;

- copie conforma cu originalul eliberat la ghiseu ;
-  informatii extinse solicitate de organizator prin serviciul 

Recom Online

Persoanele fi zice vor depune pana la data de 22.01.2021, 
ora 13.30:

- cererea de înscriere
- buletin de identitate

Vă informăm că loturile/piesele care au parcurs procedura 
legală de vânzare prin licitaţie și au rămas neadjudecate, 
vor putea fi  adjudecate prin negociere , in ziua licitatiei . 
Loturile/piesele care au ramas neadjudecate dupa o licitatie 
si o negociere se va valorifi ca de catre ocoalele silvice , prin 
negociere,conform prevederilor Legii 171/2010. 

ANUNȚ

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 
anunță că șomerii cu domiciliul stabil în Cluj-Napoca, care 
au indemnizatia mai mică de 1000 de lei /lună sau sunt 
neindemnizati, benefi ciază de abonament gratuit pe o linie 
în Cluj-Napoca.

Abonamentele gratuite se obțin de la Centrul de vânzare 
carduri situat pe Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79A, de luni 
până vineri între orele 6:00 – 20:45.

Actele necesare emiterii abonamentului sunt: 
a) Act de identitate (domiciliul stabil în Cluj-Napoca);
b)  Carnetul de șomaj (cu mențiunea indemnizat sau 

neindemnizat), sau adeverință echivalentă;
c)  Cerere emitere card, pentru persoanele care nu dețin 

card (pusă la dispoziție la centrul de vânzare). Primul 
card emis nu se plătește;

d)  Șomerii neindemnizati vor completa la ghișeu o 
declarație pe proprie răspundere că nu au loc de 
munca și nu realizeaza nici un fel de venit;

Persoanele care au avut card dar s-a pierdut/furat/
deteriorat –  achită contravaloarea pentru emiterea unui 
card nou și completează “Cerere Card Pierdut/Furat/
Deteriorat”.

Centre  de vânzare carduri/ abonamente pentru șomeri

Zona Centrul de 
Vânzare 
Carduri

Adresa Luni-
Miercuri

Joi Vineri Sâmbătă-
Duminică

Centru / 
Mărăști

CTP Carduri 
Bd. 21 
Decembrie

Bd. 21 
Decembrie 
1989 
nr. 79A

06:00-
20:45

06:00-
20:45

06:00-
20:45

Închis

Compania de Transport Public  Cluj-Napoca S.A.

ANUNŢ DE MEDIU

AGROTUR DALEA S.R.L. reprezentată prin FERNEA 
DANA-MARIA, titular al proiectului „Construire, amenajare 
şi dotare Pensiune Agroturistică Dalea în comuna Buza, 
judeţul Cluj, acces auto şi pietonal, împrejmuire, punct 
gospodăresc, racorduri şi branşamente“, propus a fi  amplasat 
în Jud. Cluj, com. Buza, nr. 277, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. 
Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire, 
amenajare şi dotare Pensiune Agroturistică Dalea în comuna 
Buza, judeţul Cluj, acces auto şi pietonal, împrejmuire, 
punct gospodăresc, racorduri şi branşamente“, propus a fi  
amplasat în Jud. Cluj, com. Buza, nr. 277.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni - joi între orele 9.00-
14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

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. 
APULLUM PRODCOM S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Fabricarea altor produse din material 
plastic – cod CAEN: 2229“, din Cluj-Napoca, str. Războieni, 
nr. 54A, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, luni-vineri între orele 
09:00-13:00

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. 
APULLUM PRODCOM S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Fabricarea altor produse din material 
plastic – cod CAEN: 2229“, din Cluj-Napoca, str. Războieni, 
nr. 54A, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, luni-vineri între orele 
09:00-13:00

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

PILAT IONEL TIBERIU în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ introducere teren intravilan 
– zona de locuinţe rurale şi funcţiuni complementare, din 
comună Bonţida, satul Răscruci, fn., jud. Cluj“.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la adresa 
titularului, str. Cavaleriei nr. 23, mun. Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, din data 
de 13.01.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 02.02.2021, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Handbalistele joacă 
trei meciuri amicale
Handbalistele de la Universitatea 
Cluj încearcă să regăsească după 
începutul de sezon dezamăgitor și 
vor juca trei meciuri amicale.
„Studentele” vor juca pe miercuri 
(20 ianuarie) și joi (21 ianuarie) 
două meciuri amicale cu divizio-
nara secundă Corona Brașov în 
Sala Sporturilor „Horia Demian”. 
Primul meci este programat la 
ora 19:00, în timp ce a doua par-
tidă va avea loc de la ora 10:00.
Săptămâna de handbal se încheie 
pe 23 ianuarie cu un amical pe 
terenul celor de la H.C. Zalău.
Universitatea Cluj trece prin mo-
mente delicate în Liga Florilor și 
pare că se îndreaptă cu pași rapizi 
spre liga secundă. Handbalistele 
nu au obţinut niciun punct pe te-
ren în acest sezon și sunt fără an-
trenor de aproape două luni.

CSM Bucureşti, 
umilită de Vipers
CSM București a fost învinsă de 
echipa norvegiană Vipers 
Kristiansand, cu scorul de 29-22 
(14-9), sâmbătă seara, în Sala 
Polivalentă „Ioan 
Kunst-Ghermănescu”, într-un 
meci din Grupa A a Ligii 
Campionilor la handbal feminin.
CSM București a pierdut fără 
drept de apel, aceasta fi ind a treia 
înfrângere consecutivă în grupă și 
a patra în total.
„Tigroaicele” au fost conduse de 
la un capăt la altul în acest meci, 
început în forţă de Vipers, cu 5-1. 
CSMB a echilibrat apoi joi până în 
min. 20, când diferenţa a crescut 
din nou la 4-5 goluri în favoarea 
scandinavelor, care la pauză au 
condus cu 14-9.
În repriza secundă, avantajul echi-
pei oaspete a ajuns la un mo-
ment dat la nouă goluri, 10-19, 
20-11, 21-12, Vipers câștigând în 
cele din urmă cu 29-22.
Jumătate din golurile echipei bu-
cureștene au fost înscrise de 
Cristina Neagu – 10. Au mai mar-
cat Crina Pintea 4, Barbara 
Lazovic 3, Carmen Martin 3 și 
Laura Moisă 2.
Pentru oaspete au marcat Nora 
Mork 5 goluri, Jana Knedlikova 5, 
Henny Ella Reistad 4, Hanna 
Maria Yttereng 3, Sunniva Amalie 
Naes Andersen 3, Malin Larsen 
Aune 2, Emilie Hegh Arntzen 2, 
June Andenaes 2, Silje Katrine 
Waade 1, Marta Tomac 1, Linn 
Jorum Sulland 1.

Petrescu, învins 
de Maxim la debut
Mijlocașul român Alexandru 
Maxim a marcat golul victoriei 
formaţiei Gaziantep FK, cu scorul 
de 2-1, pe teren propriu, în faţa 
echipei Kayserispor, la care antre-
norul Dan Petrescu a debutat, 
sâmbătă, în etapa a 19-a a cam-
pionatului de fotbal al Turciei.
Gaziantep, la primul meci de cam-
pionat după despărţirea de antre-
norul Marius Șumudică, a deschis 
scorul prin autogolul lui Zoran 
Kvrzic (31). Kayserispor a restabi-
lit egalitatea prin Dimitrios 
Kolovetsios (61), dar Maxim a 
marcat golul victoriei gazdelor, în 
min. 77, din penalty.
La Gaziantep au jucat ambii ro-
mâni, fundașul Alin Toșca a fost 
integralist, iar Maxim a evoluat 
84 de minute.
Fundașul Cristian Săpunaru a fost 
singurul român care a evoluat la 
Kayserispor, fi ind integralist.

Pe scurt

FC Universitatea Cluj 

a câştigat primul joc-test 

al anului. În meciul de 

pregătire disputat pe sin-

teticul din Parcul Sportiv 

„Iuliu Haţieganu”, „stu-

denţii” s-au impus cu 5-0 

în faţa celor de la Unirea 

Ungheni, formaţie 

din al treilea eşalon.

Costel Enache şi-a văzut la 

lucru toţi jucătorii disponibili 

pe parcursul celor 90 de mi-

nute. ”U” a început meciul în 

următoarea formulă:

Vâtcă – Dican, Tamaş, Lu-

chin – Meşter, Acka, Ribeiro, 

Taub – Chacana, Pop, Golan

Alb-negrii au pus presiune 

încă din startul meciului, Alex 

Pop şi Idan Golan trecând pe 

lângă gol. Prima reuşită a U-

niversităţii în acest an a venit 

în minutul 10, când decarul 

echipei, Golan, a înscris cu 

capul după o lovitură de colţ.

Meşter a fost aproape de a 

înscrie în minutul 20, însă ac-

ţiunea acestuia s-a încheiat 

cu o execuţie pe lângă poar-

tă. La patru minute, Alex Pop 

a reuşit un şut în forţă, însă 

portarul oaspeţilor a reuşit să 

respingă mingea peste poar-

tă. Pe parcursul primei repri-

ze, Andi Gorcea i-a luat locul 

lui Cosmin Vâtcă între buturi.

Până la pauză, „studen-

ţii” şi-au mai creat câteva 

oportunităţi, însă nu au re-

uşit să le fructifi ce.

A doua repriză a început 

cu următoarea echipă în te-

ren: Gorcea – Rus, Dican, 

Telcean, Berci – Ilieş, Filip, 

Negrean – Ştefănescu, Ga-

vra, Pîrvulescu

Alb-negrii au început în 

forţă, Gavra având prima 

şansă la poarta celor de la 

Unirea Ungheni. Ştefănescu 

a majorat diferenţa în minu-

tul 53, când a înscris cu un 

şut splendid, de la aproxi-

mativ 20 de metri. La urmă-

toarea acţiune, Ilieş i-a aşe-

zat din bandă o minge lui 

Gavra în careu, iar vârful 

nostru a marcat pentru 3-0. 

Acelaşi Gavra a reuşit să bi-

feze dubla cu o lovitură de 

cap, profi tând de o centrare 

bună venită de la Pîrvules-

cu. Sărbătoritul zilei, Dan 

Berci, a înscris pe fi nal de la 

punctul cu var şi a consem-

nat rezultatul fi nal, 5-0 pen-

tru ”U”. Pe parcursul celui 

de-al doilea act, Costel Ena-

che i-a introdus pe Vlad Mu-

ţiu şi Matei Morar.

„Studenţii” pleacă astăzi 

în cantonament la Mogoşoa-

ia, unde vor sta până pe 29 

ianuarie. În acest interval, 

echipa clujeană va avea par-

te de patru jocuri de pregăti-

re, cu următorii adversari:

• CS Tunari (Liga 3, seria 4, 

locul 5) – 20 ianuarie

• FC Voluntari 2 (Liga 3, se-

ria 4, locul 7) – 23 ianuarie

• FC Rapid Bucureşti (Liga 2, 

locul 3) – 27 ianuarie

• CSA Steaua Bucureşti (Li-

ga 3, seria 4, locul 1) – 28 

ianuarie

La fi nalul perioadei de pre-

gătire, după întoarcerea de la 

Mogoşoaia, FC Universitatea 

Cluj mai are programate do-

uă partide de verifi care: pe 3 

februarie cu SCM Zalău (Li-

ga 3, seria 10, locul 1) şi pe 

13 februarie cu Unirea Dej (Li-

ga 3, seria 9, locul 1).

„U” Cluj, spectacol în primul amical din 2021

Echipa antrenată 

de Mihai Silvăşan a orga-

nizat meciurile din etape-

le 10 şi 11, în sala BT 

Arena, şi a reuşit să câşti-

ge fără mari probleme 

meciurile cu Dinamo şi 

SCM Craiova de la fi nalul 

săptămânii precedente.

Formaţia clujeană s-a du-

elat în primul meci cu Dina-

mo Bucureşti, echipă care avea 

5 victorii şi două victorii îna-

inte de turneul organizat la 

BT Arena. Meciul dintre cele 

două formaţii a fost unul pre-

sărat de schimbări la condu-

cere, dar câştigat în cele din 

urmă cu destul de multă leje-

ritate de gazde.

U-BT Cluj s-a impus cu 

98-89, într-un meci în care 

Justin Edwards a strălucit cu 

22 de puncte, 4 recuperări şi 

2 pase decisive. Andrija Sti-

panovic a fost la un pas să 

reuşească un double double 

cu 20 de puncte şi 8 recupe-

rări smulse sub cele două 

panouri. În meciul cu Dina-

mo Bucureşti a debutat şi 

Michael Dixon la U-Banca 

Transilvania Cluj. Noul con-

ducător de joc al clujenilor 

a strâns 16 puncte şi pare o 

achiziţie reuşită.

4 jucători în double-digits

Jucătorii lui U-BT au jucat 

vineri al doilea meci, împo-

triva celor de la SCM Craio-

va. „Alb-negrii” au dominat 

meciul din sfertul trei şi au 

avut un avantaj de peste 20 

puncte în ultimul sfert. Olte-

nii au strâns meciul pe fi nal, 

atunci când Mihai Silvăşan 

le-a oferit mai multe minute 

tinerilor din lot.

Patrick Richard (17 punc-

te), Mike Dixon (15 puncte), 

Justin Edwards (12 puncte) 

şi Andrija Stipanovic (11 punc-

te) au fost oamenii care s-au 

remarcat în al doilea meci.

Mike Dixon, 
primele impresii la Cluj

Conducătorul de joc a vor-

bit la fi nalul celor două meciuri 

despre transferul la Cluj şi evo-

luţia avută la primul turneu.

„Sunt foarte încântat de 

aceste două victorii. Simt că 

m-am acomodat bine, cole-

gii m-au ajutat. În plus, con-

tează pentru mine faptul că 

am fost în aceeaşi echipă cu 

Patrick Richard. De aseme-

nea, îl cunoşteam şi pe Jus-

tin Edwards. Mă simt gro-

zav alături de echipă, jocul 

meu a funcţionat. Întotdeau-

na intru pe teren motivat, 

ştiu că îmi reprezint fami-

lia, iar tatăl şi fratele meu 

au jucat la rândul lor bas-

chet. Avem o sală frumoa-

să şi încerc să îmi imaginez 

cum ar fi să jucăm cu su-

porteri. Am auzit numai lu-

cruri fantastice despre ei şi 

sper să îi întâlnesc în cu-

rând”, a declarat noul jucă-

tor al clujenilor.

U-BT Cluj-Napoca domi-

nă clasamentul din Liga Na-

ţională de Baschet mascu-

lin, dar evoluţia echipei nu 

este deloc pe placul lui Mi-

hai Silvăşan.

„Nu suntem nici măcar la 

jumătatea sezonului, trebuie 

să integrăm şi un jucător nou. 

Este important că baschetba-

liştii sunt pozitivi în ceea ce 

priveşte jocul de echipă şi at-

mosfera. Mergem mai depar-

te, traversăm o perioadă în 

care nu am pierdut niciun 

meci. Ne dorim să rămână 

aşa şi vom trata fi ecare par-

tidă foarte serios. Mike (n.r. 

Dixon) ne ajută, se vede că 

are clasă, însă mai are mult 

de lucru pentru a se integra 

şi pentru a fi  la un nivel mai 

bun fi zic. Se vede clasa lui şi 

că este un jucător care poa-

te face diferenţa în unele mo-

mente”, a declarat antreno-

rul clujean după turneul or-

ganizat la BT Arena.

U-BT Cluj, de neoprit în LNB! 
Trupa lui Silvăşan a bifat două victorii.
U-Banca Transilvania îşi continuă parcursul în Liga Naţională de baschet masculin 
şi are în acest moment 8 victorii, din tot atâtea partide disputate

U-BT Cluj a făcut spectacol în BT Arena şi are 8 victorii în primele 8 etape din Liga Naţională de baschet
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