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Platforma de vaccinare ar putea 
fi completată cu o listă de aşteptare

Ministrul Sănătăţii, Vlad 
Voiculescu, a declarat luni că, 
în cazul în care platforma pen-
tru vaccinarea anti-COVID-19 
nu va permite programarea 
pentru o anumită dată, una 
dintre alternative ar fi  „să se 
ia în considerare o listă de aş-
teptare” în care doritorii să se 
înscrie, urmând ca aceştia să 
poată fi  contactaţi de autori-
tăţi prin call-center.

„Dacă ne uităm la cifre (...), 
lucrurile nu arată rău, în sen-
sul că peste 75%, adică trei sfer-
turi dintre cei înscrişi, fac par-
te din aceste două categorii ce-
le mai vulnerabile şi anume 
vârstnici şi persoane cu boli cro-
nice. Însă la nivel individual 
evident că înţelegem frustrarea 
şi încercăm să îi ajutăm pe co-
legii specialişti de la STS şi cei 
de la Comitetul de Vaccinare să 
remedieze lucrurile cât de re-
pede se poate. (...) Vor exista 
câteva variante pe care le vom 
lansa mâine sau poimâine pen-

tru ca toată lumea care vrea să 
se înscrie să poată să facă acest 
lucru. Există câteva alternative 
pe care le pregătim. Este sim-
plu. Dacă platforma nu o să 
poată să permită o programare 
pentru anumită dată, atunci lu-
ăm în considerare o anumită 
listă de aşteptare pe care oame-
nii să se înscrie, urmând că ei 
să poată să fi e contactaţi ceva 
mai târziu prin call center”, a 
explicat ministrul, la o dezba-
tere publică.

Potrivit ministrului, proble-
ma actuală este cea a insufi -
cienţei cantităţii de vaccin ca-
re este disponibilă.

„Problema în acest mo-
ment nu sunt cei care nu vor 
să se vaccineze sau diferite-
le teorii ale conspiraţiei, ci 
problema cu care ne confrun-
tăm şi noi şi se confruntă o 
lume întreagă este insufici-
enţa cantităţii de vaccin pe 
care o avem disponibilă”, a 
mai spus Voiculescu.
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Clujul spaimelor noastre!

El este cel mai curajos bărbat din Gherla
Cel mai bătrân locuitor din municipiul Gherla, Iosif Rusu, s-a vaccinat la 105 ani . Pagina 3

Orașul cu străzi goale, distanțare în cafenele, carantină noaptea
Imaginile din perioada stării de urgență ne fac să simțim „fiori pe șina spinării”. Pagina 7
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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

PUBLICITATE

-10
0
/-5

0
C

Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

-9°/-2° Înnorat

-12°/-5° Ninsoare

-15°/-1° Înnorat

-14°/-5° Ninsoare

-14°/-3° Înnorat

-13°/-5° Ninsoare

-14°/-2° Înnorat

-11°/-3° Ninsoare

CLUJ-NAPOCA

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

Redactor - șef adjunct Raymond Füstös
Coordonator ediție online Tibor Demeter

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiei de presă Agerpres

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03

E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 
mica.publicitate@monitorulcj.ro

Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL

Coordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Sorin Mărghitaș
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Diana Cîmpean – politică, administrație
Bianca Orga – social, sănătate
Carmen Lucuț – educație, social 
Georgiana Iuzic – tineret, social

Paul Gheorgheci – fotoreporter 
Eliza Lucaciu – șef departament dtp
Mihaela Puiac, Ioana Hotea – dtp

ADRESA REDACŢIEI

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul comunei Floreşti, 

Bogdan Pivariu, a anunţat 

că 90 de tone de deşeuri au 

fost ridicate de pe malurile 

Someşului, fi ind aplicate 

peste 20 de amenzi.

Ca măsuri de prevenire a 

aruncării ilegale a deşeurilor 

pe malurile Someşului, pri-

marul Floreştiului a anunţat 

că a dispus intensifi carea pa-

trulelor poliţiei locale în zo-

nele de risc, amplasarea de 

camere de supraveghere şi su-

plimentarea numărului con-

tainerelor din aceste zone. Edi-

lul le promite locuitorilor Flo-

reştiului că va face tot ceea 

ce îi stă în putinţă pentru eli-

minarea acestui fenomen de 

pe raza comunei.

„La începutul acestui an, 

am avut o campanie de cu-

răţare a malurilor Someşu-

lui, în urma căreia am adu-

nat peste 90 de tone de de-

şeuri. Am aplicat peste 20 

de amenzi pentru aruncarea 

de deşeuri în aceste zone in-

terzise. Încă suntem în pro-

ces de identifi care a celor ca-

re au comis acte antisociale, 

deci nu ne oprim aici cu a-

plicarea acestor amenzi. Pen-

tru a evita pe viitor acest tip 

de masacru pe malurile So-

meşului, am intensifi cat pa-

trularea echipelor de poliţie 

locală în aceste zone roşii. 

Vom amplasa camere de su-

praveghere în mai multe zo-

ne pentru a putea ţine sub 

control acest fenomen, am 

suplimentat numărul de con-

tainere în aceste zone. Vă ga-

rantez că voi lua toate mă-

surile care îmi stau în putin-

ţă pentru a eradica aceste 

practici în Floreşti”, a decla-

rat Bogdan Pivariu, într-o 

conferinţă de presă.

Nici Clujul nu stă
mai bine

Primăria Cluj-Napoca a 

anunţat că s-a făcut curăţenie 

şi s-a amplasat încă un stăvi-

lar pentru a stopa deşeurile 

de pe Someş, în cartierul Gri-

gorescu, după ce activiştii de 

mediu au adresat mai multe 

sesizări autorităţilor.

În prima zi din an, câţiva 

clujeni, printre care şi activişti 

de mediu, au luat parte la un 

tur ciclist şi la pas pe alocuri 

din Cluj-Napoca până în Flo-

reşti şi retur, pe malul Some-

şului Mic. Iubitorii de natură 

au explorat, la invitaţia acti-

viştilor de la S.O.S. „Someşul 

Nostru”, o zonă mlăştinoasă 

între strada Lacului, Compa-

nia de Apă Someş SA şi râu, 

cu potenţial pentru un viitor 

parc natural urban.

După ce au urmat traseul 

Pod Garibaldi – Parc Rozelor 

– Ştrand Sun – trotuar Floreşti 

– strada Lacului – mlaştini – 

baraj Floreşti – varianta Flo-

reşti – strada Donáth, partici-

panţii la tur au descoperit, din 

păcate, cât de plin de gunoa-

ie este (din nou) Someşul Mic. 

Fostul deputat independent 

de Cluj Adrian Dohotaru i-a 

îndeamnat clujenii să „bom-

bardeze” autorităţile cu sesi-

zări. Instituţiile vizate – Pri-

măria comunei Floreşti, Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca, Consiliul Judeţean Cluj, 

Garda Naţională de Mediu – 

Comisariatul Judeţean Cluj, 

Administraţia Bazinală de A-

pă Someş-Tisa (ABAST), Com-

pania de Apă Someş SA, dar 

şi Asociaţia de Dezvoltare In-

tercomunitară (ADI) Zona Me-

tropolitană Cluj (ZMC).

Sesizările au dat roade

Asociaţia Someşul Nostru 

a anunţat că Primăria Cluj-Na-

poca a răspuns sesizărilor, fă-

când curăţenie pe malurile 

Someşului şi amplasând în-

că un stăvilar pentru a stopa 

deşeurile. „Nu cunoaştem am-

plitudinea curăţeniei, dar e 

cert că s-au făcut mici paşi 

înainte. Miza noastră e tran-

zitarea Someşului la minut, 

la nivel metropolitan, pe o 

porţiune de vreo 40 de km 

cu piste de biciclete, alei pi-

etonale şi spaţii verzi fără 

garduri la râu, pentru ca zo-

na să fi e vizitată şi astfel ac-

tele anti-sociale să fi e descu-

rajate”, au transmis activiş-

tii de la „Someşul Nostru”.

În răspuns, primăria a ară-

tat că, în colaborare cu Ad-

ministraţia Bazinală de Apă 

Someş-Tisa (ABAST) a efec-

tuat acţiuni de igienizare a 

Someşului (atât în albie cât 

şi pe maluri) în zona muni-

cipiului Cluj-Napoca şi a ini-

ţiat colaborarea cu ABAST 

în ceea ce priveşte amplasa-

rea a încă unui stăvilar pe 

cursul Someşului, pentru a 

opri deşeurile plutitoare.

90 de tone de gunoaie, 
ridicate de pe malurile 
Someşului în Floreşti
Primarul Floreştiului a dispus intensificarea patrulelor poliţiei locale 
în zonele de risc şi suplimentarea numărului containerelor din aceste zone

90 de tone de gunoi au fost adunate de pe malurile Someşului

Firma Napoca lucrează 

„cu pasul melcului” pe 

şantierul de pe strada 

Eroilor din Floreşti. Noul 

primar al comunei anunţă 

că a emis deja facturi de 

penalităţi de 1,2 milioane 

de lei, pentru întârziere.

Bogdan Pivariu, primarul 

comunei Floreşti, a afi rmat 

că a emis facturi de penali-

tăţi de 1,2 milioane de lei 

pentru fi rma Napoca, cea ca-

re lucrează la şantierul de pe 

strada Eroilor, pentru întâr-

zierile faţă de termenul de fi -

nalizare a lucrărilor, prevă-

zut în contract.

Startul lucrărilor s-a dat la da-

ta de 23 aprilie 2019, iar terme-

nul de fi nalizare era de şase luni, 

respectiv luna octombrie a ace-

luiaşi an. Nici până în prezent 

însă fi rma nu a fi nalizat lucra-

rea. Mai mult, primarul a decla-

rat că au fost găsite nereguli ca-

re au fost comunicate construc-

torului, însă acesta nu a început 

încă remedierea lor.

„În ceea ce priveşte proiecte-

le preluate de la vechea admi-

nistraţie, la acest capitol avem 

din păcate un singur proiect, şan-

tierul de pe strada Eroilor. Acest 

proiect este fi nanţat prin PNDL 

de către Ministerul Dezvoltării. 

De la preluarea mandatului meu, 

am avut o serie de întâlniri cu 

constructorul. Acest contract a 

fost semnat de către vechea ad-

ministraţie la data de 23 aprilie 

2019 şi avea termen de fi naliza-

re şase luni. S-au făcut două 

prelungiri a termenului de exe-

cuţie a lucrărilor. În întâlnirile 

avute cu reprezentanţii construc-

torului am arătat că avem ne-

voie să fi nalizeze această lucra-

re în termen cât mai scurt. Din 

păcate, pe parcursul celor două 

luni, şantierul nu a înaintat aşa 

cum ne dorim cu toţii. Mai mult, 

am constat o serie de nereguli 

pe care le-am adus la cunoştiin-

ţă constructorului, care nu au 

fost îndreptate nici până astăzi”, 

a declarat primarul, într-o con-

ferinţă de presă.

„Având în vedere toate aces-

te considerente, am luat urmă-

toarele măsuri: am emis facturi 

de penalităţi conform contractu-

lui în cuantum total de aproxi-

mativ 1,2 milioane de lei. S-a 

emis o adresă prin care eviden-

ţiem neregulile şi cerem remedi-

erea lor cu celeritate. Toţi cei ca-

re vor face parte din etapa de 

dezvoltare viitoare a Floreştiului 

trebuie să înţeleagă că în Floreşti, 

nu mai merge cu jumătăţi de 

măsură”, a completat Pivariu.

Napoca, penalizată cu 1,2 milioane de lei 
pentru „șantierul melcului“ din comuna Florești
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Cel mai bătrân gherlean, 

în vârstă de 105 ani, s-a 

vaccinat anti-COVID luni.

La 105 ani, cel mai bătrân 

locuitor din Gherla, fostul pro-

fesor de muzică Iosif Rusu, a 

fost printre primii vaccinaţi din 

municipiu, în etapa a doua a 

campaniei de imunizare. Pri-

marul Ovidiu Drăgan a decla-

rat pentru monitorulcj.ro, că 

bărbatul a avut emoţii, însă du-

pă vaccinare a recunoscut că 

nu a simţit nimic mai mult de-

cât înţepătura acului.

Iosif Rusu nu a avut reac-

ţii adverse la vaccin, iar pes-

te 21 de zile se va întoarce la 

centru pe administrarea celei 

de-a doua doze.

„Domnul Rusu Iosif, cel mai 

în vârstă cetăţean al munici-

piului nostru şi poate chiar din 

zona noastră, s-a prezentat la 

centru, a completat fi şa, a scris 

şi a citit fără ochelari. Docto-

rul de serviciu i-a verifi cat fi -

şa medicală, aceasta fi ind o 

chestiune de protocol care se 

face la oricine se vaccinează. 

S-a constatat că totul este în 

regulă şi se poate vaccina, a 

intrat în cabină şi a fost vac-

cinat. L-am întrebat ce simte, 

a spus că nu simte nimic, de-

cât o înţepătură. A recunoscut 

că are emoţii, fi ind un vaccin 

nou. După aceea a stat în zo-

na post-vaccinare pentru 15 

minute, nu a avut nicio reac-

ţie negativă, a primit adeve-

rinţa iar peste 21 de zile, se va 

prezenta la rapel”, a declarat 

primarul Ovidiu Drăgan.

60 de persoane vaccinate 
luni la Gherla

Potrivit edilului, 60 de 

persoane s-au imunizat 

luni la Gherla, în cadrul 

etapei a doua de vaccina-

re anti-COVID, procesul 

desfăşurându-se fără ni-

ciun fel de probleme. Ni-

ciun gherlean vaccinat luni 

nu a avut reacţii adverse, 

mai arată primarul.

„Astăzi, campania de 

vaccinare a decurs normal, 

nu am avut probleme. Am 

fost, suntem şi vom fi or-

ganizaţi pentru această 

campanie, am respectat pro-

tocolul, înregistrările şi nu 

am avut probleme astăzi, 

alergii sau alte reacţii ad-

verse. Până la sfârşitul zi-

le, vor fi vaccinate 60 de 

persoane, atât avem repar-

tizat zilnic de la DSP. Avem 

un centru cu patru cabine 

de vaccinare pentru muni-

cipiul Gherla şi localităţi-

le arondate.

Aşteptăm să se rezolve 

chestiunile legate de plata 

personalului care deserveş-

te centrele, trebuie să apa-

ră nişte norme de aplica-

re, le aşteptăm. Ne-am or-

ganizat deocamdată cu asis-

tenţii şi medicii cabinete-

lor şcolare, după deschide-

rea şcolilor în 8 februarie 

vom avea o problemă. Aş-

teptăm nişte norme mai 

clare privind plata acestui 

personal”, a adăugat Ovi-

diu Drăgan.

El e cel mai curajos bărbat din Gherla: 
Iosif Rusu s-a vaccinat la 105 ani!
Cel mai bătrân locuitor din Gherla, fostul profesor de muzică Iosif Rusu, a fost printre primii vaccinați 
din municipiu, în etapa a doua a campaniei de imunizare

Profesorul Iosif Rusu spune că nu a simţit nicio durere

OVIDIU DRĂGAN | 
primarul 
municipiului Gherla

 „Astăzi, campania de 
vaccinare a decurs 
normal, nu am avut 
probleme. Am fost, 
suntem și vom fi  
organizați pentru 
această campanie, 
am respectat 
protocolul, 
înregistrările și nu am 
avut probleme astăzi, 
alergii sau alte reacții 
adverse. Până la 
sfârșitul zile, vor fi  
vaccinate 60 de 
persoane, atât avem 
repartizat zilnic de la 
DSP. Avem un centru 
cu patru  cabine de 
vaccinare pentru 
municipiul Gherla și 
localitățile arondate.“

Internetul reprezintă un 

câmp plin de posibilităţi 

pentru răufăcătorii speci-

alizaţi în ţepe trase naivi-

lor sau celor mai puţin 

atenţi la ce fac.

Zeci de oameni au fost pă-

căliţi în ultimii ani de escroci 

care au promis apartamente 

spre închiriere şi vânzare în 

Cluj-Napoca, iar metoda este 

una folosită în continuare, dar 

adaptată la alt scenariu. Ca-

zul lui Traian Onuc, ţeparul 

care a ţepuit 200 de clujeni 

cu vânzări de apartamente fi c-

tive este cel mai cunoscut, dar 

nu unicul în Cluj-Napoca.

În ultimele luni, pe si-

te-urile de închirieri circulă 

mai multe anunţuri de închi-

riere a unor apartamente bi-

ne cotate din Cluj-Napoca. 

Victimele sunt sfătuite prin 

e-mail să trimită iniţial o su-

mă de bani în Anglia prin 

serviciu de transfer de bani, 

iar ulterior vor primii apar-

tamentul pe care doresc să 

îl închirieze.

Presupusul proprietar le 

transmite victimelor că este 

plecat în Anglia şi pentru a 

veni în ţară are nevoie de o 

primă garanţie trimisă prin 

serviciul de transfer de bani.

Ţeparul vrea bani în avans

Iată cum sună un mesaj 

primit de mai mulţi clujeni 

care au încercat să se mute în 

chirie: „Înainte să plătesc bi-

letul vreau să mă asigur că o 

să veniţi la întâlnire. Vreau să 

văd că aţi pus banii pe Mo-

neygram şi nu îi daţi pe altă 

chirie sau eventual să nego-

ciem preţul. Vă rog să citiţi cu 

atenţie următoarele rânduri 

pentru a nu înţelege greşit.

Nu vreau să îmi trimiteţi 

mie banii pentru că nu mă cu-

noaşteţi. Aş vrea ca o persoa-

nă apropiată dumneavoastră 

să meargă la orice bancă sau 

schimb valutar care are ser-

viciul Moneygram. Aceasta 

trebuie să facă un transfer de 

480 de euro pe numele dum-

neavoastră în Anglia sau in-

vers de la dumneavoastră să 

transferaţi în Anglia pe nume-

le unei persoane pe care o cu-

noaşteţi”, aşa şi începe poves-

tea ţeparul care utiliează ex-

clusiv adrese de e-mail false.

Ţeparul promite că vine în 
ţară dacă primeşte banii

„După ce ajung în Româ-

nia, vedeţi locuinţa, facem 

contractul şi mergem împre-

ună la Moneygram ca să schim-

băm nuumele destinatarului 

din Anglia cu numele meu, 

iar eu voi lua banii la întoar-

cere. Nu aveţi nevoie de cont 

sau adresă pentru a trimite 

bani prin Moneygram. Banii 

se trimit de la persoană la per-

soană, un fel de mandat poş-

tal. În momentul în care aţi 

trimis banii, vreau să îmi tri-

miteţi o poză cu foia de trans-

fer ca să mă conving că sun-

teţi hotărât şi aveţi interes să 

veniţi la întâlnire.”, este con-

tinuarea mesajului extrem de 

bine pus la punct de ţepar.

Ţeparul explică exact cum 

trebuie să arate transferul de 

bani, astfel încât banii să poa-

tă fi  ridicaţi.

„Transferul de bani trebu-

ie să arate aşa:

¤ O persoană apropiată dum-

neavoastră – expeditor

¤ Numele dumneavoastră – 

destinatar

¤ Ţara de destinaţie – An-

glia (oraş Leicester dacă es-

te nevoie)

Acest transfer costă apro-

ximativ 20 de euro, sumă de 

bani pe care o primiţi de la 

mine când ne întâlnim, deoa-

rece este condiţia mea şi nu 

este corect să vă pun pe dum-

neavoastră să o suportaţi. Aş-

tept un răspuns să ştiu dacă 

fac cererea de concediu”, îşi 

încheie escrocul mesajul.

Ţeparul foloseşte date fu-

rate ale unor persoane din 

judeţul Cluj pentru credibi-

litate şi refuză să vorbească 

la telefon cu victimele. Co-

municarea se desfăşoară ex-

clusiv prin e-mail, iar „cli-

enţii” cu prea multe între-

bări sunt înjuraţi dacă nu 

cad rapid în plasă.

Noi metode de a ţepui naivii. Cum să dai în chirie nimic?

Un şofer de la Companiei 

de Transport Public 

(CTP) a fost surprins 

cum stătea la telefon cu 

ambele mâini în timp ce 

conducea autobuzul. 

Directorul CTP a spus că 

şoferul va fi  dus în faţa 

Comisiei pentru a se sta-

bili sancţiunile 

pe care le va primi.

Un şofer CTP a fost sur-

prins cum stătea pe tele-

fon în timp ce conducea. 

Şoferul dădea scroll pe Fa-

cebook şi era mai interesat 

de postările amuzante de 

pe internet, decât de dru-

mul. Sunt anumite secven-

ţe în video când şoferul nu 

a ţinut nici măcar o mână 

pe volan.

Un clujean ne-a semna-

lat această problemă şi ne-a 

trimis video-ul pe adresa de 

e-mail redactia@monito-

rulcj.ro. Şoferii ar trebui să 

fie tot timpul atenţi la drum, 

dar mai ales în această pe-

rioadă când pe drumurile 

din oraş se circulă mai greu 

din cauza zăpezii.

Monitorulcj.ro a luat le-

gătura cu directorul CTP, 

Liviu Neag pentru a afla ce 

se poate întâmpla cu şofe-

rul care stătea pe telefon, 

în timp ce conducea un au-

tobuz plin cu oameni.

Liviu Neag a spus că mo-

mentan se desfăşoară o an-

chetă, iar şoferul va fi dus 

în faţa Comisiei pentru a 

se stabili sancţiunea pe ca-

re o va primi.

„Şoferul va fi chemat 

în faţa Comisiei şi auto-

mat că ei vor stabili ce 

sancţiune va primi, în 

funcţie de abaterile pe ca-

re le-a mai avut.

Dacă este la prima aba-

tere, şoferul va primi doar 

un avertisment sau penali-

zare în funcţie de gravita-

tea situaţiei. Eu din câte 

ştiu acest şofer nu este unul 

problemă, dar uite că acu-

ma a călcat pe bec”, a spus 

directorul Companiei de 

Transport Public, Liviu Ne-

ag, pentru monitorulcj.ro.

Am încercat să luăm le-

gătura pentru precizări de 

natură legală şi cu purtăto-

rul de cuvânt de la Poliţia 

Rutieră Cluj, însă acesta nu 

a răspuns solicitărilor.

Noutățile de pe net, mai 
importante decât călătorii

VEZI ÎNREGISTRAREA VIDEO AICI



4 ADMINISTRAȚIE  monitorulcj.ro | marți, 19 ianuarie 2021

CAMPANIE DE INFORMARE SUSȚINUTĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Noul primar al Floreştiului 

„a strâns” o echipă 

de experţi în domeniul 

urbanismului, care, ală-

turi de care specialiştii din 

cadrul primăriei, lucrează 

la un nou Plan Urbanistic 

General (PUG).

De altfel, primarul Bog-

dan Pivariu anunţă că ad-

ministraţia locală „a luat la 

puricat” şantierele existen-

te pe raza comunei, pentru 

verificarea respectării disci-

plinei în construcţii.

„Am pus bazele unei co-

misii de experţi din care fac 

parte profesori, arhitecţi, per-

soane cu multă experienţă 

în domeniul dezvoltării ur-

banistice. Împreună cu aceş-

tia, am început demersurile 

pentru realizarea PUG-ului 

care să deservească nevoile 

actuale şi viitoare de dezvol-

tare a Floreştiului. Acest PUG 

va sta la baza strategiei de 

dezvoltare pentru Floreşti. O 

măsură importantă pe care 

am luat-o tot la acest capi-

tol a fost să facem un inven-

tar al tuturor şantierelor din 

Floreşti şi să le impunem 

acestora respectarea discipli-

nei în construcţii, să păstre-

ze şantierele curate, să de-

baraseze molozul şi să asi-

gure rampă de spălare pen-

tru utilajele lor, pentru ca 

astfel să evite murdărirea ca-

rosabilului”, a anunţat pri-

marul Bogdan Pivariu, într-o 

conferinţă de presă.

PUG-ul, o proiecţie 
a dezvoltării viitoare 
a Floreştiului

Planul urbanistic gene-

ral realizat pe vechea ad-

ministraţie locală nu a fost 

supus votului consiliului lo-

cal şi nici nu va mai ajun-

ge pe masa consilierilor, 

spune primarul Floreştiu-

lui, întrucât un studiu rea-

lizat de specialişti arată că 

acesta „nu coincide cu ne-

voile comunei”.

„Există un studiu referi-

tor la acest PUG, studiu pe 

care l-am analizat alături 

de specialişti şi eu consider 

că acest PUG care ar fi tre-

buit să ajungă în consiliul 

local nu oglindeşte întoc-

mai necesităţile Floreştiu-

lui şi nu face o proiecţie vi-

itoare a Floreştiului, aşa 

cum mi-o imaginez eu. În 

acest sens, am luat decizia 

de a lucra inclusiv pe acel 

studiu, la elaborarea unui 

PUG care să deservească, 

aşa cum am spus, nevoile 

actuale şi o proiecţie viitoa-

re a Floreştiului”, a mai 

spus Pivariu.

Primarul a promis că va 

prezenta în detaliu viitorul 

plan urbanistic general într-o 

altă conferinţă de presă.

Actualul document, 
demult depăşit

Actualul Plan Urbanistic 

General al comunei Floreşti 

datează din anul 2004 şi es-

te, în opinia specialiştilor, 

mult depăşit de realitatea din 

teren. În plus, în efervescen-

ţa investiţiilor imobiliare ca-

re a existat în ultimele două 

decenii, s-au făcut derogări 

masive de la PUG, astfel în-

cât principiile generale ale 

documentului nu mai pot fi  

respectate de actuala admi-

nistraţie locală.

Floreştiul de astăzi a ajuns 

la dimensiunile unui oraş şi 

dezvoltarea nu se opreşte 

aici. Se apropie serios de di-

mensiunile unui municipiu 

reşedinţă de judeţ cum este 

Sfântu Gheorghe, care are o 

populaţie de aproximativ 

50.000 de locuitori.

Ac de cojocul planului urbanistic. 
Primarul Floreștiului promite un nou PUG.
Primarul comunei Floreşti, Bogdan Pivariu, a anunţat că o echipă de specialişti în dezvoltarea urbanistică 
lucrează la un nou document programatic, cel vechi fiind depășit de realitatea din teren

Multe dintre construcțiile din Florești au fost aprobate de autorități cu derogări importante de la Planul Urbanistic General
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Primarul Bogdan Pivariu 

a afi rmat, într-o conferin-

ţă de presă, că primăria 

a depus mai multe proiec-

te pentru fi nanţare euro-

peană, între care şi unul 

ce vizează oferirea unui 

sprijin în valoare totală 

de 10 milioane de euro 

pentru cel puţin 50 

de startup-uri locale.

Edilul este de părere că 

acest sprijin ar încuraja dez-

voltarea de afaceri locale, cre-

area de noi locuri de muncă 

şi creşterea sectorului econo-

mic din Floreşti.

„La preluarea mandatului 

meu, în contul primăriei Flo-

reşti exista un singur proiect 

pe fonduri europene, depus 

în anul 2016. Astăzi, există 

şapte proiecte depuse deja, 

unul în curs de depunere şi 

alte două în curs de pregăti-

re. Cinci dintre acestea sunt 

pe structuri de economie so-

cială. Dacă proiectele vor fi  

câştigate, prin intermediul lor, 

primăria Floreşti va fi nanţa 

cel puţin 50 de startup-uri cu 

câte 200.000 de euro. Vorbim 

de un sprijin de 10 milioane 

de euro, acordat pentru me-

diul de afaceri local, care va 

conduce la crearea de noi lo-

curi de muncă, va aduce plus 

valoare sectorului economic 

din Floreşti şi va creea con-

textul pentru alte fi nanţări si-

milare în viitor”, a declarat 

Bogdan Pivariu.

Alte două proiecte au fost 

depuse spre fi nanţare europea-

nă, ce vizează achiziţia de dez-

infectanţi şi de echipamente 

IT pentru şcolile din comună.

„De asemenea, avem 2 pro-

iecte depuse pentru achiziţi-

onarea de dezinfectanţi nece-

sari pentru toate unităţile de 

învăţământ din Floreşti şi avem 

un proiect de achiziţionare de 

echipamente IT pentru mo-

dernizarea învăţământului în 

toate şcolile fl oreştene”, a adă-

ugat Pivariu.

Cum ar arăta 
Floreştiul „verde”

Primăria a mai depus pro-

iecte pentru eficientizarea 

energetică a unităţilor de în-

văţământ din Floreşti, dar 

şi pentru montarea unor sta-

ţii de încărcare pentru ma-

şinile electrice.

„Avem în acest moment 

două proiecte pe care spe-

răm să reuşim să le finan-

ţăm prin intermediul Admi-

nistraţiei Fondului de Me-

diu. În primul rând, vrea să 

eficientizăm energetic uni-

tăţile de învăţământ din co-

muna Floreşti. Urmează să 

facem o evaluare a necesa-

rului pentru fiecare unitate 

de învăţământ în parte, de 

la izolare termică, la moder-

nizarea sistemelor de încăl-

zire şi iluminat intern. De-

mersul are două scopuri prin-

cipale. Pe de o parte, creş-

terea confortului şi siguran-

ţei elevilor şi alinierea la 

standardele comunităţilor 

civilizate din punct de ve-

dere al reducerii impactului 

consumului energetic asu-

pra mediului.

În plan secundar, ne pro-

punem o aplicaţie pentru 

montarea unor staţii de în-

cărcare pentru automobilele 

electrice. La momentul actu-

al, suntem în faza de iden-

tifi care a posibilelor locaţii, 

urmând ca ulterior să reali-

zăm studiul de fezabilitate 

pentru obţinerea fi nanţării”, 

a afi rmat Pivariu.

Primăria Floreşti promite sprijin de 10 mil. € 
pentru 50 de startup-uri din localitate
Administraţia publică din Floreşti a depus un proiect spre finanţare europeană pentru acordarea 
unui sprijin de maxim 200.000 de euro pentru 50 de firme aflate la începutul activităţii

Primăria Floreşti caută soluţii pentru înviorarea activităţii economice din localitate

BOGDAN PIVARIU | 
primarul comunei 
Florești

 „La preluarea 
mandatului meu, 
în contul primăriei 
Florești exista 
un singur proiect 
pe fonduri europene, 
depus în anul 2016. 
Astăzi, există șapte 
proiecte depuse 
deja, unul în curs 
de depunere 
și alte două în curs 
de pregătire.“

Criza pandemică izbucni-

tă în urmă cu aproape un 

an nu a adus nicio atinge-

re salariilor bugetarilor 

din Primăria Cluj-Napoca. 

Totuşi, decizia de îngheţa-

re a salariilor la nivelul 

celor din decembrie 2020, 

îi nemulţumeşte pe func-

ţionarii din administraţia 

publică locală.

Începând cu data de 1 

ianuarie 2021, Guvernul a 

îngheţat salariile de bază, 

sporurile, indemnizaţiile şi 

primele acordate bugetari-

lor, la nivelul lunii decem-

brie 2020. Măsură se apli-

că şi bugetarilor din admi-

nistraţia locală şi judeţea-

nă din Cluj.

După ce în Consiliul Ju-

deţean Cluj, proiectul a năs-

cut discuţii în contradictoriu 

între consilieri, proiectul de 

hotărâre privind plafonarea 

salariilor funcţionarilor pu-

blici din Primăria Municipiu-

lui Cluj-Napoca va ajunge 

miercuri şi pe masa consili-

erilor locali.

Proiectului de hotărâre 

stabileşte cuantumul salari-

ilor de bază pentru funcţi-

onarii publici şi personalul 

contractual din aparatul de 

specialitate al primarului 

municipiului Cluj-Napoca şi 

serviciile publice din subor-

dinea Consiliului Local, în 

anul 2021, care se menţine 

la acelaşi nivel cu cel din 

luna decembrie 2020.

Astfel, un director general 

din cadrul Primăriei Cluj-Napo-

ca câştigă 16.391 de lei (peste 

3.350 de euro!), arhitectul şef 

al municipiului – 16.391 de lei, 

în timp ce salariul unui şef de 

birou ajunge la 13.157 de lei.

Un poliţist local debutant are 

leafa de 4.583 de lei, iar un por-

tar câştigă până la 4.748 de lei. 

Nici la bucătărie, salariile nu au 

fost afectate de criza COVID. Un 

bucătar din primărie câştigă 5.748 

de lei, iar un şofer, 5.665 de lei.

Pe lângă acestea, angajaţi-

lor le sunt acordate sporuri şi 

bonusuri „cu duiumul”, dar 

şi vouchere de vacanţă în va-

loare de 1.450 de lei.

Cum arată salariile „mici şi îngheţate” 
de la Primăria Cluj-Napoca

Peste 4.200 de persoane 

au semnat o petiţie 

prin care solicită numirea 

clujeanului Mihai Goţiu 

la şefi a Gărzii 

Naţionale de Mediu.

Declic a iniţiat o petiţie 

prin care cere conducerii 

USR să îl numească pe fos-

tul senator de Cluj Mihai 

Goţiu comisar general al 

Gărzii Naţionale de Mediu. 

Semnatarii petiţiei susţin 

că, pentru prima dată de la 

înfiinţarea instituţiei, exis-

tă şansa ca la conducerea 

ei să fie numită „o persoa-

nă care a demonstrat că îi 

pasă cu adevărat de protec-

ţia mediului”.

„În activitatea lui de 

aproape două decenii în 

slujba apelor, pădurilor şi 

a aerului pe care îl respi-

răm, Mihai Goţiu a acu-

mulat experienţa necesa-

ră pentru a înţelege care 

sunt problemele şi cum 

funcţionează reţelele de 

tip mafiot din domeniul 

mediului şi nu a acceptat 

compromisuri şi nu a ce-

dat în faţa ameninţărilor 

şi presiunilor la care a fost 

supus, inclusiv atacuri fi-

zice. Studiile lui juridice 

reprezintă un argument su-

plimentar pentru condu-

cerea unei instituţii care 

se ocupă de controlul mo-

dului în care legile sunt 

respectate şi de sancţiona-

rea celor care le încalcă.

În concluzie, este greu 

de crezut că pentru condu-

cerea GNM poate fi găsită 

o persoană mai potrivită ca-

re să întrunească, în mod 

cumulativ, cerinţele nece-

sare pentru asumarea unei 

asemenea responsabilităţi; 

cerinţe legate de studii, com-

petenţă, experienţă, inte-

gritate, vocaţie şi motivaţie 

personală”, se arată în tex-

tul petiţiei.

300 de membrii USR-Plus 
cer demisia lui Goţiu

Peste 300 de membri 

USR-Plus au semnat o scri-

soare publică prin care cer 

demisia lui Mihai Goţiu din 

partid. Ei îl acuză pe fostul 

senator că timp de doi ani a 

adus mai multe atacuri la 

adresa partidului.

„Toate aceste atacuri au 

subminat munca noastră şi a 

colegilor noştri din ultimii 4 

ani, au lovit în moralul nos-

tru în plină campanie, du-

când la demoralizarea mem-

brilor care afi rmau: «noi con-

struim şi vin unii şi dau cu 

piatră» (...) Pentru interese 

personale sau meschine, Mi-

hai Goţiu s-a delimitat de 

USR PLUS,a adus prejudicii 

de imagine şi a contribuit la 

şubrezirea credibilităţii USR 

PLUS pe timp decampanie, 

aruncând la gunoi munca a 

mii de membri”, au scris mem-

brii USR PLUS în scrisoare.

Petiţie pentru numirea lui Mihai Goţiu 
la şefia Gărzii Naționale de Mediu
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Un candidat a fost respins 

la concursul de angajare 

la Poliţia Animalelor pen-

tru că nu a avut un aviz 

psihologic, pe care regula-

mentul de concurs nu îl 

cerea. Alţii pentru că scri-

sul de pe avizul psiholo-

gie era ilizibil.

Înainte de sărbători s-au 

făcut înscrierile pentru postu-

rile de agenţi şi inspectori la 

Poliţia Animalelor. De când 

au început înscrieriile şi pâ-

nă în acest moment, oamenii 

s-au plâns de modul în care 

a fost organizat acest concurs, 

dar mai ales de motivele pen-

tru care autorităţile au anulat 

câteva dosare.

În momentul de faţă, con-

cursul continuă cu 20 de can-

didaţi pentru posturile de agenţi 

şi ofi ţeri, iar 44 au fost respinşi 

din diferite motive, unele din-

tre ele suspecte, altele chiar ri-

dicole: „Autobiografi a nu este 

redactată olograf” sau pentru 

că avizul psihologic nu era des-

cifrabil, din cauza scrisului. 

Alţii au fost respinşi pentru că 

nu şi-au depus diploma de ba-

calaureat sau foaia matricolă.

monitorulcj.ro a făcut pu-

blic cazul unui candidat res-

pins pentru că a ataşat diplo-

ma de licenţă, dar nu şi di-

ploma de bacalaureat.

După publicarea articolu-

lui, un alt candidat pentru 

postul de ofi ţer (medic vete-

rinar) ne-a contactat şi ne-a 

povestit experienţa sa la ace-

laşi concurs.

Chiş Adrian a candidat 

pentru postul de ofi ţer (me-

dic veterinar), dar a fost res-

pins deoarece nu şi-a depus 

la dosar avizul psihologic. 

Adrian are 40 de ani şi este 

din Cluj-Napoca. El şi-a ter-

minat studiile în medicina 

veterinară în anul 2004, iar 

acum lucrează în vânzări tot 

în domeniul medical.

Motivul pentru care Adri-

an nu şi-a depus avizul psi-

hologic în dosar a fost un sub-

punct din fi şa de înscriere ca-

re spunea: „atenţie!!! Referi-

tor la evaluarea psihologică a 

candidaţilor înscrişi la acest 

concurs, care nu deţin calita-

tea de agent de poliţie, men-

ţionăm că aceasta se va rea-

liza după afi şarea/postarea 

tabelului cu rezultatele fi na-

le doar pentru candidaţii de-

claraţi «admis» la concurs”.

IPJ nu răspunde

Din această propoziţie, 

candidatul a înţeles că eva-

luarea psihologică se va fa-

ce după ce va fi  admis, iar 

din această cauză nu a ata-

şat avizul psihologic.

Jurnaliştii monitorulcj.ro au 

luat legătura cu IPJ Cluj pen-

tru a clarifi ca situaţia, însă nu 

au primit răspunsuri concrete.

La întrebarea dacă cei care 

nu au funcţie de agent de poli-

ţie trebuiau sau nu să îşi depu-

nă avizul psihologic la dosar, 

purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj 

a răspuns „Da”, dar nu a expli-

cat şi „De ce?”, în condiţiile în 

care regulamentul de concurs 

spunea că nu este necesar.

„Candidaţii care nu au 

calitatea de poliţist şi sunt 

declaraţi admişi în urma pro-

bei scrise, vor participa la 

evaluarea psihologică con-

form planificării. Numirea 

în funcţie a acestora se va 

face doar după obţinerea 

avizului psihologic si dacă 

sunt îndeplinite celelalte 

condiţii legale”, a explicat 

pentru monitorulcj.ro purtă-

torul de cuvânt al IPJ Cluj.

Formulările folosite în fi -

şele de înscriere au indus în 

eroare mulţi candidaţi, fi e că 

a fost vorba de avizul psiho-

logic sau de nivelul de studii 

care se cerea.

„Nu am pus avizul psiholo-

gic pentru că ei au specifi cat 

clar în fi şa de înscriere urmă-

torele: candidaţii care nu sunt 

din cadrul Ministerului Aface-

rilor Interne (MAI) vor face eva-

luarea psihologică după afi şa-

rea rezultatelor”, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro Adrian Chiş, 

candidatul respins. El susţine 

că a sunat la Inspectoratul Ju-

deţean de Poliţie pentru a cla-

rifi ca situaţia, însă nu a primit 

răspunsuri concrete, persoana 

cu care a vorbit afi rmând că 

„legea este de partea lor”.

„Reprezentanţii de la IPJ au 

început să îmi spună anumite 

legi, pe care eu nu le cunosc, 

potrivit cărora dosarul de re-

crutare trebuie să conţină un 

aviz psihologic. Eu am înţeles 

asta, dar eu voiam sa ştiu de 

ce au mai trecut acea atenţio-

nare care zice cu totul altce-

va?”, a declarat Adrian Chiş.

Respingerea candidaţilor, 
o „portiţă” de triere

Candidatul, dezamăgit de si-

tuaţie, consideră că aceste mo-

tive pe baza cărora au fost in-

validate mai multe dosare a fost 

doar o „portiţă” de triere a do-

sarelor. „Sunt dezamăgit pentru 

că mi se pare că sunt posturi 

«promise» şi cu nişte portiţe de 

triere de dosare. Nu înţeleg de 

ce au pus în fi şa de înscriere un 

lucru care se face după ce ai in-

trat în post. Aşa puteau foarte 

bine să treacă şi că vom fi  ne-

voiţi să facem analizele medi-

cale după, dar acest lucru nu 

l-au pus”, a spus candidatul.

De asemnea, Adrian Chiş es-

te de părere că organizarea con-

cursului lasă de dorit. Timpul a 

fost prea scurt, iar actele prea 

multe. În plus, concursul a fost 

organizat în perioada sărbăto-

rilor de iarnă, când majoritatea 

instituţiilor erau închise.

BIROCRAŢIE IMPOSIBILĂ

Zeci de dosare respinse 
pe bandă rulantă 
la Poliţia Animalelor
Motive suspecte sau de-a dreptul ridicole: scrisul ilizibil 
de pe avizul psihologic. IPJ nu dă explicaţii!

Vizitatorii de toate vârstele 

sunt invitaţi în călătorii în 

lumea recifelor de corali, să 

devină arheologi submarini 

sau să se aventureze în 

expediţii interplanetare, în 

cadrul unei expoziţii de 

LEGO, care va fi  organizată 

la Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei din 

Cluj-Napoca, în perioada 

22-24 ianuarie.

„Muzeul Etnografi c al Tran-

silvaniei, instituţie publică de 

cultură care funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean 

Cluj, în parteneriat cu Asocia-

ţia Brickenburg, vă invită la Ex-

poziţia de Iarnă Brickenburg. 

(...) Făcând apel la imaginaţie, 

vizitatorii de toate vârstele vor 

putea călători în lumea recife-

lor de corali, vor putea deveni 

arheologi submarini, se vor pu-

tea aventura în expediţii inter-

planetare, ori vor avea prilejul 

de a se vedea ca ingineri, me-

dici, profesori, reporteri, brutari, 

agricultori etc., o sumedenie de 

profesii şi meserii, fundamen-

tale pentru o viaţă cotidiană nor-

mală, fi ind redate în elemente 

LEGO(R) de membrii Asociaţi-

ei Brickenburg”, se arată într-un 

comunicat trimis, luni de mu-

zeul clujean.

Potrivit sursei citate, unele lu-

crări au fost expuse anterior la 

expoziţii internaţionale, fi ind re-

marcate de presa în domeniu, 

iar altele sunt aduse în atenţia 

publicului în premieră absolută.

Asociaţia Brickenburg, cu se-

diul în Cluj-Napoca, este una din 

cele mai importante organizaţii 

de fani ai sistemului LEGO(R), 

fi ind ofi cial recunoscută la nivel 

mondial prin creaţiile de înaltă 

clasă realizate de membrii săi, 

prezentate în ţară şi în străină-

tate, precum şi prin evenimen-

tele pe care le pune în practică.

Expediţii interplanetare 
într-o expoziţie de LEGO la Cluj!
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Clujul a suferit nenumărate 

schimbări în pandemia 

de coronavirus care a lovit 

cu putere drepturile 

și libertățile cetățenilor. 

Imaginile din perioada stării 

de urgență ne fac să simțim 

„fi ori pe șina spinării”.

În timpul pandemiei, au fost 

aplicate măsuri peste măsuri, 

unele deosebit de severe, și cu 

toții am simțit puternic schim-

bările drastice care s-au luat a-

supra vieților noastre, mulți ro-

mâni și clujeni nu au reușit să 

iasă nevătămați din lupta cu 

COVID-19.Anul 2020 (şi puţin 

din anul 2021) a fost anul în-

cercărilor, schimbărilor, sufe-

rinţelor şi, mai ales, anul în ca-

re a trebuit să ne adaptăm u-

nei noi vieţi: viaţa la distanţă, 

online, viaţa în care ne este in-

terzis să ne întâlnim cu oame-

nii dragi şi să sărbătorim eve-

nimente importante, viaţa în 

care libertatea ne-a fost restric-

ţionată, viaţa în care am sufe-

rit pierderi fi nanciare şi căderi 

psihice, viaţa în care trebuia să 

ne gândim mai mult la cei din 

jurul nostru. Acestea sunt doar 

câteva aspecte ale noii vieţi, la 

care ne-am adaptat în pande-

mia de coronavirus.

Clujul a arătat în diverse fe-

luri pe parcursul acestor luni 

pandemice. De la străzi goale, 

doar cu poliţişti şi militari ca-

re se asigurau că nu ne pără-

sim locuinţele, la concerte pe 

scaune, cafenele cu distanţa-

re, aglomeraţie riscantă în pie-

ţele Clujului şi multe altele.

Martie, luna în care
a început totul

Deşi epidemia de coronavi-

rus a început iniţial în decem-

brie 2019, în China, aceasta s-a 

răspândit rapid şi în alte ţări. 

Totuşi, în România primele ca-

zuri au început să apară cam 

pe la începutul lunii martie. În 

ziua în care s-a instaurat caran-

tina în ţară a apărut şi primul 

caz de coronavirus în Cluj, pe 

data de 16 martie 2020.

Atunci a început trista po-

veste a Clujului: oamenii au 

fost „închişi” în case şi pu-

teau să iasă doar cu declara-

ţie pe propria răspundere, dar 

doar cu un motiv întemeiat, 

în magazine numărul de per-

soane era limitat, distanţare 

socială pretutindeni, mască în 

spaţii închise şi restaurante, 

cafenele, şcoli închise. Mulţi 

oameni au rămas fără loc de 

muncă şi mulţi trebuiau să se 

adapteze muncii de acasă.

Spitalele au început să fi e 

dotate cu echipamente mai per-

formante, au fost create spaţii 

pentru triajul epidemiologic, a-

tât de bizar la început şi un lu-

cru atât de obişnuit acum. Ca-

drele medicale de la UMF au 

elaborat prima schemă de tra-

tament împotriva COVID-19 şi 

au devenit în viziunea cetăţe-

nilor „eroi din linia 1”, împre-

ună cu alţi medici şi angajaţi 

din sistemul sanitar din ţară.

Atunci, străzile Clujului s-au 

golit, iar singurii prezenţi erau 

poliţişti. Ulterior, pe străzi au ie-

şit şi soldaţi din armata română, 

pentru a se asigura că măsurile 

implementate prin lege sunt res-

pectate. (vezi galeria foto – 2, 3, 

4, 5) Totuşi, acest lucru i-a în-

grozit pe oameni şi a format o 

imagine de groază. Toate aces-

tea în perioada 16 martie-15 mai, 

a stării de urgenţă.

Ziua în care am primit 
prea „multă libertate” 

În 15 mai, starea de ur-

genţă s-a ridicat, iar Româ-

nia a trecut la starea de aler-

tă. Atunci, clujenii puteau 

să iasă din casă şi fără de-

claraţie, iar restaurantele şi 

cafenelele care aveau terasă 

s-au deschis. Chiar dacă aces-

ta a fost un moment mult aş-

teptat de către oameni, fi ind 

închişi între patru pereţi timp 

de 3 luni, poate că a fost ofe-

rită dintr-odată prea multă 

libertate, după aplicarea mul-

tor restricţii.

Străzile au început să se aglo-

mereze, clujenii ieşind iar în „lu-

me”, iar terasele cafenelelor şi 

restaurantelor s-au umplut. Au 

apărut multe petreceri private, 

deseori ilegale, mai ales că în 

acea perioadă evenimentele se 

puteau desfăşura cu maximum 

50 de persoane. Acesta a fost 

anul în care românii şi clujenii 

au renunţat şi la nunţile spec-

taculoase şi au ales evenimen-

te mai restrânse şi intime. 

Nunţile au început să se or-

ganizeze chiar din mai, dar 

mai ales în iunie, când vremea 

era mai favorabilă, iar pe la fi -

nalul lunii au început să apa-

ră chiar şi concertele. Totuşi, 

spectacolele de acest fel erau 

atipice. Primul concert din ţa-

ră, după câteva luni grele de 

pandemie, a fost organizat la 

Cluj, în Piaţa Unirii, când cei 

de la Viţa de Vie au pus zâm-

bete pe feţele clujenilor.

Deşi era un concert la care 

clujenii în mod normal ar fi  ţo-

păit şi de care s-ar fi  bucurat din 

plin, măsurile de siguranţă tre-

buiau respectate. Aşadar, spec-

tatorii au fost nevoiţi să stea aşe-

zaţi pe scaune, păstrând distan-

ţarea socială şi masca peste nas 

şi gură, pe tot parcursul eveni-

mentului. Cu toate că spectaco-

lul nu s-a desfăşurat aşa cum oa-

menii şi-ar fi  dorit, o mică parte 

din viaţa normală, anterioară, a 

fost oferită înapoi clujenilor.

Un alt val de restricţii: 
masca obligatorie 
pe stradă, carantină 
de noapte

Pe la fi nalul lunii octom-

brie, masca a devenit obliga-

torie peste tot, iar pe străzile 

din Cluj puteai să mai „inter-

acţionezi” doar cu privirile. 

(vezi galeria foto12) Zâmbete-

le au fost ascunse de o buca-

tă de material, atât în spaţii 

deschise, cât şi în cele închi-

se. Pe atunci, străzile Clujului 

au început să se golească din 

nou, odată cu înăsprirea re-

stricţiilor şi venirea frigului.

Pe la începutul lunii no-

iembrie, alte serii de măsuri 

s-au aplicat. Printre ele se nu-

mără carantina de noapte, ca-

re le-a lăsat clujenilor şi tutu-

ror românilor un gust amar şi 

amintindu-le de starea de ur-

genţă. În acea perioadă cluje-

nii au început să ia cu asalt 

cabanele din judeţ, chiar da-

că legea interzicea orice fel 

de eveniment privat.

Totuşi, în decembrie au 

avut loc alegerile parlamen-

tare, când restricţiile s-au re-

laxat puţin, iar toate localită-

ţile din judeţ au ieşit din ca-

rantina zonală, care pentru o 

perioadă nu s-a mai aplicat. 

Chiar şi aşa, prezenţa la vot 

a fost una dezamăgitoare a-

tât pe ţară, cât şi în Cluj. Doar 

1 din 3 clujeni a votat.

2020, ANUL ÎNCERCĂRILOR, SCHIMBĂRILOR ȘI SUFERINȚELOR

Cum a arătat Clujul în pandemie:
străzi goale, distanțare în cafenele, carantină noaptea

Străzile Clujului s-au golit, iar singurii prezenţi erau poliţiştii. Ulterior, pe străzi au ieşit şi soldaţi din armata română, pentru a se asigura că măsurile implementate prin lege sunt respectate.

Totuși, după scurt timp oamenii parcă începeau 
să uite de pandemie, iar numărul cazurilor de 
COVID-19 începea să crească alarmant. Deși 
exista o măsură de distanţare socială strictă care 
trebuia respectată, deseori unele zone din Cluj, 
precum Piaţa Unirii și Piaţa Muzeului, erau su-
praaglomerate, de parcă virusul ar fi  dispărut.
Oamenii începeau să fi e mai neglijenţi, să ia-
să în număr mare în oraș, să uite de măsuri-
le de distanţare și igienă. Au început să apa-
ră și artiștii stradali în Piaţa Muzeului, care 
aduceau cu ei nostalgia vremurilor apuse. 
Atunci, mulţi trecători se opreau pentru a-i 
asculta, la un loc, grămadă. 
Petrecerile apăreau în număr tot mai mare, 

atât pe faimoasa stradă Piezișă și în Pădurea 
Hoia-Baciu, cât și în diverse locuri mai ascun-
se sau mai puţin ascunse din Cluj.

Pieţe pline şi cântăreţi pe străzi

Sărbători atipice, aglomeraţie la schi, 
controale la cabane
Încet, încet se apropiau și sărbătorile de iarnă, când prefec-
tul Mircea Abrudean, primarul Emil Boc și multe alte ima-
gini autoritare din Cluj-Napoca, îi rugau pe clujeni să rămâ-
nă în case și să își petreacă sărbătorile în familie. În acea 
perioadă, clujenii au luat cu asalt și mall-urile și magazine-
le, uitând, încă odată, de măsurile de siguranţă.
Autorităţile locale au început să facă tot mai multe controale 
la cabane și în alte spaţii turistice și să împartă amenzi parti-
cipanţilor la petreceri „secrete”. Odată cu venirea frigului, 
tot mai mulţi clujeni au început să meargă la schi.
Pârtiile se aglomerau, la fel și drumurile spre staţiuni. 
Aceste evenimente se desfășurau atât la finele anului 2020, 
cât și în luna ianuarie a anului 2021. Chiar weekend-ul tre-
cut, 16-17 ianuarie, clujenii au mers în număr mare la o sta-
ţiune din judeţ, unde cozile erau de 70 m, doar două pârtii 
erau deschise, iar telescaunele nu mai erau funcţionale.
Cam așa a arătat pandemia în Cluj-Napoca și astfel va mai ară-
ta pentru o vreme. Deși tot mai mulţi clujeni au început să se 
vaccineze, restricţiile nu se vor relaxa prea curând. Până în pre-
zent, 14.554 clujeni s-au vaccinat împotriva COVID-19. 388 de 
persoane au murit de coronavirus, iar un total de 33.465 au 
fost infectate de la începutul pandemiei, la Cluj.
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Marea Britanie vaccinea-

ză anti-Covid aproximativ 

140 de persoane pe minut, 

a declarat luni ministrul 

responsabil de implemen-

tarea programului, 

Nadhim Zahawi.

Regatul Unit a reuşit să vac-

cineze 3.857.266 de persoane 

cu prima doză de vaccin an-

ti-COVID19 şi 449.736 de per-

soane cu a doua doză.

Regatul Unit, care are al cin-

cilea cel mai mare număr de 

decese din cauza COVID-19 din 

lume, luptă pentru a fi  printre 

primele ţări importante care 

şi-au vaccinat populaţia . Ulti-

mele cifre arată că Regatul U-

nit a vaccinat 3.857.266 de per-

soane cu primă doză şi 449.736 

cu a doua doză de vaccin.

„Merge bine, vaccinăm în 

medie de 140 de persoane pe 

minut, este vorba despre pri-

ma doză”, a declarat Zahawi 

pentru Sky.

„Veţi vedea că situaţia se 

va îmbunătăţi pe măsură ce 

deschidem mai multe centre 

de vaccinare. Vom avea 17 cen-

tre în total până în această săp-

tămână şi 50 până la sfârşitul 

lunii.”, adaugă ministrul.

În România, au fost vacci-

nate 200.000 de persoane de 

la debutul campaniei.

Marea Britanie este una din-

tre cele mai afectate zone de 

COVID-19 de la începutul pan-

demiei. Până la ora actuală au 

fost confi rmate 3,395,959 de 

îmbolnăviri, în timp ce 89,261 

de oameni şi-au pierdut viaţa.

Marea Britanie vaccinează 
în timp record

Bilanţul deceselor 

provocate de cutremurul 

cu magnitudinea 6,2 

care a lovit provincia 

indoneziană Sulawesi de 

Vest a crescut luni la 81.

Cel puţin 70 dintre decese 

au fost înregistrate în capita-

la provinciei, Mamuju, iar ce-

lelalte 11 au fost semnalate în 

districtul vecin, Majene.

Potrivit Agenţiei pentru 

dezastre, unele dintre cele cir-

ca 28.000 de persoane caza-

te în adăposturile temporare 

vor primi teste pentru depis-

tarea noului coronavirus.

„Vrem să ne asigurăm că 

persoanele strămutate nu con-

tractează COVID-19”, a decla-

rat preşedintele agenţiei, Doni 

Mornardo, adăugând că tine-

rii vor fi  separaţi de vârstnici 

pentru a preveni transmiterea.

Agenţia a precizat dumini-

că că peste 700 de persoane 

au fost rănite în urma cutre-

murului.Arhipelagul indone-

zian se afl ă pe Cercul de foc 

al Pacifi cului, o zonă cu o pu-

ternică activitate seismică

Tot în Indonezia s-au pe-

trecut şi o serie de alunecări 

de teren care au dus la moar-

tea a 36 de oameni în ulti-

mele zile.

Echipele de căutare şi sal-

vare au recuperat luni cada-

vrele a patru persoane date 

dispărute în urma alunecări-

lor de teren produse recent în 

districtul Sumedang din pro-

vincia indoneziană Java de 

Vest a Indoneziei, bilanţul de-

ceselor urcând la 36, a anun-

ţat un ofi cial local.

Echipa de salvatori efectu-

ează în continuare operaţiuni 

de căutare în încercarea de a 

găsi alte patru victime despre 

care se crede că au fost ucise 

în timpul alunecărilor de te-

ren care s-au produs la data 

de 9 ianuarie, pe fondul pre-

cipitaţiilor abundente şi a so-

lului instabil.

81 de morți în urma 
cutremurului din Singapore

România şi Slovacia, cele mai scăzute cheltuieli 
pentru îngrijirea medicală preventivă din UE
Cele mai ridicate cheltu-

ieli pentru îngrijirea 

medicală preventivă 

din UE, raportat la dimen-

siunea populaţiei, au fost 

înregistrate în 2018 în 

Suedia (165 euro pe locui-

tor), Finlanda (152 euro), 

Germania (148 euro) 

şi Olanda (146 euro). 

Cele mai scăzute în Româ-

nia şi Slovacia (ambele cu opt 

euro/locuitor), arată datele pu-

blicate luni de Ofi ciul euro-

pean de statistică (Eurostat).

În timpul pandemiei de co-

ronavirus (COVID-19), Euros-

tat apreciază că este impor-

tant să ştim cât de mult se 

cheltuie pe îngrijirea medica-

lă preventivă, care are ca 

obiectiv să evite sau să redu-

că numărul ori gravitatea vă-

tămărilor şi bolilor, consecin-

ţele lor şi complicaţiile.

La nivelul UE, cheltuieli-

le publice şi private pentru 

îngrijirea medicală preventi-

vă au reprezentat 2,8% din 

totalul cheltuielilor pentru 

sănătate în 2018, cel mai ri-

dicat nivel fi ind în Italia 

(4,4%) şi Finlanda (4%), iar 

cel mai scăzut în Slovacia 

(0,8% din totalul cheltuieli-

lor pentru sănătate), Grecia, 

Cipru şi Malta (toate cu 1,3%) 

şi România (1,4%).

Alte date publicate luna 

trecută de Eurostat arată că 

România a alocat în anul 

2018 pentru sănătate doar 

580 de euro pe cap de locu-

itor, aceasta fi ind cea mai 

mică sumă înregistrată în 

rândul statelor membre ale 

Uniunii Europene.

La polul opus, statele mem-

bre cu cele mai mari cheltu-

ieli cu sănătatea pe cap de lo-

cuitor au fost Danemarca 

(5.260 de euro), Luxemburg 

(5.220 de euro) şi Suedia 

(5.040 de euro). Media la ni-

velul UE este de 2.982 euro 

pe cap de locuitor.

Fondul de Luptă împotriva 

Corupţiei a transmis un 

mesaj ferm după ce Navalnîi 

a fost arestat la Moscova: 

„Este reţinut ilegal, avocaţii 

săi nu sunt lăsaţi să-l vadă”, 

acuză Fondul.

Doi avocaţi au fost lăsaţi să 

intre în comisariatul din Himki, 

o suburbie a Moscovei, unde 

este închis Navalnîi, arestat 

duminică seara pe aeroport, la 

sosirea de la Berlin, a anunţat 

purtătoarea de cuvânt Kira I-

armîş, precizând însă că avo-

caţilor nu li s-a permis contac-

tul cu deţinutul.

Deşi ştia că poate fi  ares-

tat, opozantul în vârstă de 44 

de ani a revenit din Germania, 

unde a fost tratat din august 

anul trecut după otrăvirea cu 

agent neurotoxic Noviciok.

Avionul cu care a venit 

Aleksei Navalnîi a plecat de 

la Berlin duminică după-amia-

ză, dar după aproape trei ore 

de zbor, a aterizat pe un alt 

aeroport faţă de cel anunţat 

ofi cial. Vnukovo se umpluse 

între timp de oameni dornici 

să-l vadă. Şi în timp ce aero-

nava se apropia de Moscova, 

zeci de simpatizanţi de-ai lui 

erau luaţi pe sus de poliţie şi 

băgaţi în dube.

Reţinerea lui Navalnîi a 

declanşat critici în Uniunea 

Europeană, iar preşedintele 

Consiliului European şi mi-

nistrul român de Externe au 

fost printre primii care au 

luat poziţie: „Represiunea 

îndreptată împotriva opozi-

ţiei doar pentru că este opo-

ziţie e nedemocratică”, a 

scris Bogdan Aurescu pe con-

tul de Twitter.

Aleksei Navalnîi a vrut 

să se întoarcă în Rusia în 

ciuda ameninţărilor primite 

de la Administraţia Peniten-

ciarelor. Autorităţile spu-

neau că politicianul va ajun-

ge după gratii fiindcă nu ar 

fi respectat termenii elibe-

rării condiţionate şi nu s-a 

prezentat la data stabilită 

pentru controlul judiciar. 

Navalnîi a fost condamnat 

la închisoare cu suspenda-

re pentru delapidare.

„Vreau să mulţumesc Ger-

maniei, vreau să vă mulţu-

mesc vouă tuturor. Sunt ex-

trem de fericit. (Reporter: Vă 

este teamă că veţi fi  arestat la 

aterizare?) Să fi u arestat? Im-

posibil, sunt nevinovat”, de-

clara Aleksei Navalnîi înain-

te de a pleca spre Moscova.

El a fost însoţit pe drum 

de Iulia Navalnîi, soţia lui, şi 

a fost reţinut pe aeroport de 

îndată ce a ajuns la controlul 

paşapoartelor.

Alexei Navalnîi, arestat 
la sosirea în Rusia
Fondul de Luptă împotriva Corupţiei afirmă că opozantului 
lui Vladimir Putin nu i s-a permis să discute cu avocaţii 
după ce a fost arestat duminică seara

Alexei Navalnîi a fost arestat la întoarcerea în Rusia după mai multe luni 
petrecute în Germania, acolo unde s-a recuperat după ce a fost otrăvit
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Anul trecut a fost unul din-

tre cei mai călduroşi trei 

ani înregistraţi vreodată, 

a confi rmat Organizaţia 

Meteorologică Mondială.

Temperatura medie globa-

lă a atins 14,9 grade, adică cu 

1,2 grade peste nivelurile ob-

servate înainte de revoluţia 

industrială în a doua jumăta-

te a secolului al XIX-lea, a de-

clarat agenţia ONU.

Temperaturile medii pen-

tru 2020, 2019 şi 2016 sunt 

aproape identice, potrivit da-

telor globale compilate de 

agenţiile de meteorologie eu-

ropene, britanice, japoneze 

şi americane.

Căldura de anul trecut a 

fost înregistrată în pofi da apa-

riţiei fenomenului „La Nina”, 

caracterizat prin temperaturi 

neobişnuit de scăzute în regi-

unile ecuatoriale ale Oceanu-

lui Pacifi c şi asociat cu inun-

daţii şi episoade de secetă.

„Acesta este un indiciu 

clar că semnalul global ge-

nerat de schimbările clima-

tice induse de om este acum 

la fel de puternic ca forţa na-

turii„, a declarat secretarul 

general al OMM, Petteri Ta-

alas, într-un comunicat.

Secretarul general al ONU, 

Antonio Guterres, a subliniat 

că toate regiunile au cunos-

cut fenomene meteorologice 

extreme fără precedent.

„Ne îndreptăm spre o creş-

tere catastrofală a temperatu-

rii de 3 până la 5 grade Cel-

sius în acest secol”, a averti-

zat Guterres, îndemnând lu-

mea să facă din protejarea me-

diului principala prioritate 

pentru acest secol.

Cercetătorii de la 

Universitatea Cardiff au ajuns 

la o concluzie surprinzătoare, 

în timp ce analizau cauzele 

apariţiei erelor glaciare.

În decursul timpului, pla-

neta noastră a trecut prin mul-

te ere glaciare, determinate de 

schimbări periodice ale orbi-

tei Pământului în jurul Soare-

lui, care infl uenţează cantita-

tea de radiaţii primită.

Totuşi, aceste modifi cări 

ale orbitei sunt minore, deşi 

schimbările care apar la ni-

velul climei sunt uriaşe. Ast-

fel, cercetătorii au identifi cat 

încă o cauză care determină 

instalarea unei epoci de ghea-

ţă: desprinderea şi deplasa-

rea gheţarilor din Antarctica.

Acest fenomen duce la creş-

terea cantităţii de apă dulce în 

oceanul Atlantic, care afectează 

curenţii marini şi astfel schimbă 

întreaga climă a planetei. Apare 

un dezechilibru de salinitate în-

tre apele oceanului din nord, ca-

re devine mai dulce şi ale celui 

din sud, care este mai sărat.

Curenţii marini de adân-

cime se modifi că radical şi 

încep să extragă dioxidul de 

carbon din atmosferă, redu-

când astfel efectul de seră şi 

încălzind planeta.Cercetăto-

rii au identifi cat roci care ates-

tă că acest fenomen a avut 

loc în trecut, în ultimii 1,6 

milioane de ani.

În prezent, Pământul se afl ă 

într-o perioadă mai caldă, intergla-

ciară, iar următoarea epocă de 

gheaţă ar putea să aibă un par-

curs diferit, pentru că activitatea 

omului a infl uenţat mult clima.

Potrivit experţilor, fenomenul 

observat de ei ar putea să nu se 

mai repete, pentru că acum ape-

le oceanului sudic sunt mult prea 

calde pentru ca gheţarii care se 

desprind din Antarctica să poa-

tă ajunge sufi cient de departe şi 

astfel nu vor mai infl uenţa cu-

renţii marini.

Studiul a fost publicat în 

revista Nature.

2020, cel mai călduros an din istorie

Efect paradoxal! Topirea ghețarilor 
poate declanșa o nouă eră glaciară.

Din primăvara lui 2022 

costul produselor ambala-

teva fi  majorat cu 50 de 

bani pe sticlă/ambalaj, 

dar această sumă poate fi  

recuperată de toţi românii 

care aleg să recicleze

Barna Tanczos, noul minis-

tru al Mediului, a explicat cum 

se va face reciclarea din 2022.

„50 de bani pentru fi ecare 

sticlă de până la 3 litri care va 

fi  adusă înapoi într-un automat 

sau la un magazin unde se va 

face colectare. Fiecare consu-

mator de produse ambalate în 

sticle PET, de sticlă sau alumi-

niu va avea posibilitatea să-şi 

recupereze garanţia, dacă adu-

ce înapoi ambalajul, care va fi  

dotat cu un cod de bare speci-

al, astfel încât acel produs să 

poată fi  identifi cat că provine 

din acel sistem de garantare – 

returnare.Aceste ambalaje de-

vin materii prime care intră în 

economia circulară şi nu mai 

risipim energie, materie primă 

şi nu producem deşeu, ci reci-

clăm. Din deşeurile care vin 

din gospodării, 90% ar trebui 

să ajungă la reciclare şi 10% la 

gropile de gunoi. În România, 

astăzi, este invers.”; a explica 

ofi cialul din Guvern.

Tanczos a anunţat că sis-

temul ar putea fi  pus în apli-

care de la 1 aprilie 2020, dar 

până atunci autorităţile trebu-

ie să pregătească „terenul”.

„Lansarea sistemului de ga-

ranţie – returnare este 1 apri-

lie 2022. Până atunci, după a-

pariţia Hotărârii de Guvern, va 

trebui să se facă investiţiile pen-

tru cumpărarea acelor automa-

te, pentru sistemul de logistică 

şi cel informatic care va urmări 

fi ecare lot de produs pe circu-

it şi pentru a realiza cele cinci 

puncte de selectare şi sortare 

la nivel naţional. În principiu, 

într-un an şi două luni de zile 

acest sistem trebuie pus pe pi-

cioare.”, a adăugat ofi cialul.

Sticlele de lapte 
nu sunt acceptate

În categoria deşeurilor re-

ciclabile nu vor intra sticle-

le şi ambalajele lactate, de-

oarece ele reprezintă un risc 

ridicat din punct de vedere 

sanitar, veterinar şi de sigu-

ranţă alimentară. Apa, sucu-

rile, băuturile alcoolice şi 

uleiul sunt produsele din am-

balajele care vor fi  accepta-

te în sistem.

Sticlele nu vor trebui spă-

late, doar golite. Nu este o-

bligatoriu să aibă capac, dar 

trebuie să conţină eticheta 

şi codul de bare pentru a fi  

identifi cate în sistem. Fieca-

re sticlă poate fi  returnată în 

maxim 2 ani de la punerea 

pe piaţă.

Colectarea, o adevărată 
provocare în zona rurală

Ministrul Mediului a expli-

cat cum se va proceda în zo-

nele rurale, acolo unde exis-

tă cele mai mari probleme.

„În zona rurală, pentru 

că aproape 70% din comer-

ţul naţional se desfăşoară în 

zona rurală, în magazine 

mici, acolo în marea majo-

ritate a magazinelor mici se 

va prelua manual, se va în-

mâna garanţia, se va pune 

în saci special pregătiţi pen-

tru sticle, PET şi aluminiu, 

ele vor fi colectate de un 

sistem naţional de logistică 

şi vor ajunge la acel opera-

tor unic care le va sorta, pre-

găti pentru reciclare şi le va 

da mai departe la unităţile 

de reciclare.”

Românii, mai prietenoşi cu mediul! 
Cum va funcţiona campania de reciclare?
Din 2022, românii vor putea recicla ambalajele din plastic, sticlă şi aluminiu

Fiecare sticlă va putea fi returnată în maxim 2 ani de la punerea pe piaţă

ECONOMIE

50 
de bani

vor primi înapoi 
pentru fi ecare sticlă 
de până la 3 litri care 
va fi  adusă înapoi 
într-un automat sau 
la un magazin unde 
se va face colectare
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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. (5.7)

¤ 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. (8.14)

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, centrală proprie, 
utilat, izolat termic, zugrăvit re-
cent, zona cinema Mărăști, preț 
300 euro. Pentru informații supli-
mentare sunați la nr. de tel. 
0758-051260. (1.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (14.14)

¤ 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. (6.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (6.7)

¤ 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. De-
talii 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. (6.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcţionare. Preţ 

2800 euro. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0744-563594. 
(14.14)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 5 și 4 ochiuri, 
în stare bună de funcţionare. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (6.7)

¤ 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. (6.14)

¤ 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 calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pen-
tru 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 im-
pecabilă, preţ 350 RON, ideale 
pentru agenţii de turism, imobili-
are sau alte activităţi de birou. 
Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă. Informații 
suplimentare la telefon 0727-
182339. (3.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informaţii și detalii la tele-
fon 0744-282885. (4.14)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(6.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (34.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (4.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (4.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.14)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: gea-
mantan vechi, stare foarte bună, 
dimensiune 80 x 44 x 24 cm, sta-
re foarte bună și fi er de călcat ru-
sesc, model vechi, nefolosit. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(14.14)

CITAȚII

¤ Numiții Prodan Maria, Pap Il-
les, Rausz Mihaly, Kozma Mari, 
Rausz Juliska, Cozma Maria vă-
duva lui Rus Valer, sunt citati în 
calitate de pârâți, în data de 
28.01.2021, ora 10, la Judecă-
toria Dej, în dosar nr. 
1237/219/2020, având ca 
obiect uzucapiune, reclamanți fi -
ind Benea Viorel Sorin și Benea 
Diana Teodora.

PIERDERI

¤ Pierdut atestat manager 
transport eliberat de A.R.R. Cluj 
pe numele BUCĂTARU ANDREI 
IONEL. Îl declar nul.

¤ Subsemnatul Baicu Daniel 
Constantin, administrator statu-
tar al EVG Vending Pan SRL, 
CUI 37958682, 
J12/4863/2017, declar pierdute 
următoarele documente:

- Certifi catul de înregistrare 

- Certifi catul constatator prin care 
s-a autorizat desfășurarea 
activităților la terți;

- Certifi catul constatator din care 
rezultă că nu se desfășoară 
activitățile prevăzute în actul con-
stitutiv la sediul social;

- Certifi catul constatator aferent 
punctului de lucru din Municipiul 
Turda, str. Constructorilor, nr. 8, 
jud. Cluj
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ PUBLIC

În atenția cetățenilor din localitatea Bobâlna, comuna 
Bobâlna , județul Cluj,  Unitatea administrativ -teritoriala 
Bobâlna , din județul Cluj, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorele nr. 6 si 46  , începând 
cu data de 06.05. 2019 pe o perioada de 60 zile , la sediul 
Primăriei Comunei Bobâlna , conform art.14 ,alin.(1) din 
Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 , 
republicată, cu modifi cările și completările ulterioare. Cererile 
de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea fi  depuse 
la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară.

ANUNŢ DE LICITAȚIE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Jalbă 
Constantina lichidator judiciar al Polysoft SRL (în 
faliment, en faillite, in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Câmpului, nr. 21, Judet Cluj, CUI 14587453, 
J12/729/2002, prin hotărârea pronunţată la data de 
16.06.2020 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 943/1285/2019, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Polysoft SRL:

NR. 

crt

Denumirea Bunurilor Stoc Pret/BUC Valoare 

totala

1 Calculator AMD 3 BUC 1,223 lei 3,668 lei

2 Server DELL Proveredge 2 BUC 2,490 lei 4,980 lei

3 Pachet obiecte de inventar PACHET 10,391 lei 10,391 lei

TOTAL 19,039 LEI

La prețurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 21.01.2021, ora 11.00  
în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date de la ora 11.00: 
28.01.2021, 04.02.2021, 11.02.2021, respectiv 18.02.2021.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0725 353 286

ANUNŢ PUBLIC

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, FILDER DHR 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Comerţ cu amănuntul 
al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 
al FILDER DHR SRL din localitatea Cluj-Napoca, str Frunzișului, 
FN, jud Cluj

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

ANUNȚ

În atenţia cetăţenilor din comuna Ciucea
Unitatea administrativ-teritorială Ciucea, judeţul Cluj, 

anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 71 – în locul numit popular 
“Ghezunoi”, 74 – în locul numit popular “Ghezunoi”, 77 – 
în locul numit popular “Ghezunoi”, 78 – în locul numit 
popular "Dealu Barasului”, 79 – în locul numit popular 
“Dealu Barasului ”, 80 – în locul numit popular “Dealu 
Barasului”, 95 – în locul numit popular “Dealu Barasului”, 
97 – în locul numit popular “Dealu Barasului”, începând 
cu data de 27.01.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei comunei Ciucea, judeţul Cluj, conf. art. 14 
alin. (1) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare.

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

Pentru informaţii: Inspector Agricol: Bulzan Damian, 
Telefon Nr.0726759478.

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii simplifi cate a falimentului DAVID & FIL SPEDITION 
S.R.L., J12/1476/2011, C.U.I. 28572630, cu sediul în sat 
Sic, comuna Sic, Strada I, nr. 37, jud. Cluj.

Creditorii ce deţin creanţe născute anterior datei de 
07.01.2021, sunt îndreptăţiţi să formuleze declaraţie de creanţă 
în dosarul 750/1285/2021, Tribunalul Specializat Cluj.

Termenul limită pentru depunere declaratii de creanţă 
– 22 februarie 2021, termenul de verifi care, de întocmire 
și publicare a tabelului preliminar – 03.03.2021, termenul 
pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe 
– 7 zile de la publicarea tabelului în B.P.I., termenul pentru 
soluţionarea eventualelor contestaţii și defi nitivarea tabelului 
– 25.03.2021.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

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

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu 

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

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

organizează licitaţie publică pentru vânzarea activelor 
constând în:

¤ Echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcţii, obiecte de inventar – preţ total de 
strigare 76.804,40 lei (exclusiv TVA)

¤ Autocamion Scania – preţ de strigare 18.000,00 lei 
(exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 25.01.2021, ora 15:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 01.02.2021, ora 15:00.

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

SOLVENDI S.P.R.L.             C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator          Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu
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Rafael Nadal, 
800 de săptămâni 
în Top 10 ATP
Rafael Nadal a înregistrat luni 
o nouă performanţă statistică 
în cariera sa, ajungând la 800 
de săptămâni consecutive în 
primele zece locuri ale clasa-
mentului mondial al jucătorilor 
profesioniști (ATP).
Nadal nu a mai ieșit din top 10 
mondial din data de 25 aprilie 
2005, când avea 18 ani, chiar 
înainte de a câștiga primul său 
titlu din cele 13 de la Roland 
Garros, potrivit AFP. În marea 
majoritate a timpului în cei 15 
ani trecuţi, Nadal s-a afl at pe 
primul loc (209 săptămâni) sau 
pe al doilea (361 săptămâni).
Ibericul este al doilea în ierar-
hia publicată luni, devansat de 
sârbul Novak Djokovic și urmat 
de austriacul Dominic Thiem.
Nadal este jucătorul care a stat 
cel mai mult în top 10 mondial, 
fi ind urmat de americanul 
Jimmy Connors (789 săptă-
mâni consecutive), elveţianul 
Roger Federer (734), cehul 
Ivan Lendl (619) și americanul 
Pete Sampras (565).
Novak Djokovic este departe în 
această ierarhie cu seria sa din-
tre 2007 și 2017, întreruptă de 
o accidentare. El a revenit în 
top 10 în iulie 2018 și ar trebui 
să rămână până în 2033 (când 
va avea 46 de ani), pentru a 
atinge recordul lui Nadal.

Messi, primul 
cartonaş roşu 
în tricoul Barcelonei
Leo Messi a primit primul car-
tonaș roșu după 754 de me-
ciuri disputate în tricoul celor 
de la FC Barcelona.
Frustrat de jocul modest al 
Barcelonei, Messi a lovit, fără min-
ge, un adversar, în minutul 120+1 
al fi nalei Supercupei Spaniei, dis-
putată cu Athletic Bilbao.
Arbitrul Jesus Gil Manzano i-a 
acordat cartonașul roșu jucăto-
rului argentinian, după ce a 
consultat VAR.
Aceasta nu este prima eliminare 
a lui Messi din carieră, el mai pri-
mind două cartonașe roșii la 
echipa naţională a Argentinei.
După eliminarea de duminică, 
Messi va primi o suspendare de 
cel puţin două jocuri. Ţinând 
cont de lovitura aplicată intenţi-
onat lui Villalibre, pedeapsa ar 
putea fi  de patru partide.
Formaţia Athletic Bilbao a câști-
gat pentru a treia oară 
Supercupa Spaniei, învingând 
în fi nală, duminică seară, la 
Sevilla, cu scorul de 3-2, echipa 
FC Barcelona, după prelungiri.

Astana şi-a stabilit 
liderii pentru 
sezonul 2021
Astana a decis ca rusul Aleksandr 
Vlasov să fi e liderul său în Turul 
Italiei, în timp ce danezul Jakob 
Fuglsang și kazahul Alexei 
Luţenko vor avea ca obiectiv Turul 
Franţei, conform programului său 
pe 2021 dezvăluit duminică.
Fuglsang, câștigătorul Turului 
Lombardiei și clasat pe locul 6 în 
Turul Italiei 2020, revine după un 
an de absenţă în Marea Buclă. 
Danezul de 35 ani va ataca la înce-
put de sezon Turul Flandrei și Turul 
Ţării Bascilor, înaintea clasicelor din 
Ardeni, iar apoi Turul Franţei și 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, prin-
cipalul său obiectiv din acest an.

Pe scurt

Universitatea Cluj a câşti-

gat cu 3-2 partida disputa-

tă sâmbătă, cu Ştiinţa 

Bucureşti, în cadrul primei 

etape a returului Diviziei 

A1 la volei masculin. 

Întâlnirea a fost una echi-

librată, în care elevii lui Ro-

meo Lotei au câştigat prime-

le două seturi, la 20 şi respec-

tiv 23 dar le-au cedat pe ur-

mătoarele, tot la mare luptă, 

la 22 şi apoi la 21. Având de 

partea lor experienţa superi-

oară, băieţii noştri s-au impus 

în setul decisiv cu 15-13 într-o 

partidă în care s-au remarcat 

Vlad Negrean, autor a 22 de 

puncte, secondat de Ciprian 

Viţelaru cu 16 puncte.

În cel de al doilea meci, 

ieri, Universitatea Cluj a în-

tâlnit echipa gazdă Ştiinţa 

Baia Mare în faţa căreia a 

cedat cu 3-1. Partida a în-

ceput sub semnul echilibru-

lui, cu un prim set încheiat 

în prelungiri în favoarea băi-

mărenilor care s-au impus 

cu 30-28. Setul doi a fost de 

asemenea unul disputat, câş-

tigat cu 25-22 de băieţii noş-

tri, după care a început să 

se facă simţită ziua de odih-

nă în plus a băimărenilor, 

la care s-a adăugat obosea-

la acumulată în meciul de 

5 seturi jucat de „studenţi” 

în ziua precedentă. Ca ur-

mare, în setul trei Universi-

tatea a mai rezistat doar pâ-

nă la 8-8 după care gazde-

le s-au distanţat şi au înche-

iat conturile cu 25-15, situ-

aţie care s-a repetat şi în ul-

timul set, încheiat cu un 

scor identic, 25-15.

„În ceea ce priveşte turne-

ul de la Baia Mare ne aştep-

tam la mai mult. În primul 

meci am dat un punct cadou 

şi am demonstrat că nu am 

învăţat nimic din greşeala din 

tur, când am facut exact ace-

laşi lucru, fapt care ne-a cos-

tat. În al doilea meci putem 

spune doar că nu am reuşit 

să facem faţă oboselii acumu-

late în meciul de 5 seturi an-

terior, terminat doar cu 22 de 

ore înainte şi nici temperatu-

rii scăzute din sala de joc. Se 

poate observa cum toţi ofi ci-

alii erau cu gecile de iarnă pe 

ei. Oricum vom pregăti un 

memoriu, însoţit de greşelile 

de arbitraj care ne-au privat 

de primul set şi ne vom adre-

sa conducerii federaţiei. A-

vând în vedere că setul 2 cu 

Baia Mare l-am câştigat cate-

goric, considerăm că la 2-0 

pentru noi, rezultatul meciu-

lui ne putea fi  clar favorabil. 

Prin urmare, putem vorbi şi 

de viciere de rezultat”, a de-

clarat managerul echipei Bog-

dan Unureanu.

În urma acestor rezultate 

Universitatea Cluj a rămas pe 

locul 7 în clasament, la un 

punct distanţă de Unirea Dej 

şi cu 4 în faţa echipei Ştiinţa 

Baia Mare.

Voleibaliștii au obținut o victorie 
chinuită cu Știința București

Începutul de an aduce în 

Liga 2 veşti rele din săp-

tămână în săptămână. 

Dacă în urmă cu câteva 

zile Silviu Bogdan, fostul 

manager al telormăneini-

lor, a anunţat că Turris 

Măgurele se va retrage 

din campionat, Liga 2 .

Luni, reprezentanţii Pri-

măriei Buzău i-au anunţat 

pe conducătorii Gloriei Bu-

zău că echipa se va retrage 

din campionat.

Clubul buzoian susţine că 

a luat această decizie din ca-

uza „restructurărilor bugeta-

re majore din cadrul clubu-

lui” şi a faptului că echipa lui 

Ilie Stan nu avea drept de pro-

movare în Liga 1, având în 

vedere că era fi nanţată în în-

tregime de autorităţile locale.

„Sport Club Municipal Glo-

ria Buzău anunţă retragerea 

echipei de fotbal masculin din 

campionatul naţional al Ligii 

a 2-a Casa Pariurilor, începând 

cu data de 19.01.2021, după 

informarea, în prealabil, a Fe-

deraţiei Române de Fotbal.De-

cizia a fost luată în urma re-

structurărilor bugetare majo-

re din cadrul clubului, dar şi 

din cauza faptului că echipa 

nu poate promova în Liga 1, 

dat fi ind statutul şi regula-

mentele Federaţiei Române de 

Fotbal şi a Ligii Profesioniste 

de Fotbal.”, au transmis re-

prezentaţii clubului.

Cele două retrageri vor 

modifi ca clasamentul din Li-

ga a 2-a înainte de începe-

rea returului. Turris şi Glo-

ria Buzău vor pierde toate 

meciurile cu 3-0.

Universitatea Cluj a pier-

dut a pierdut cu 2-1 meciul 

cu Gloria Buzău şi a câşti-

gat cu 4-1 duelul cu Turris 

Turnu Măgurele.

Gloria Buzău și Turris 
Turnu Măgurele s-au 
retras din Liga a 2-a

CFR a făcut un meci des-

tul de modest pe frigul de 

la Sf. Gheorghe, dar a reu-

şit să câştige prin golul 

marcat de croatul 

Gabriel Debeljuh (72).

Clujenii au jucat aproape 

o repriză cu om în plus, du-

pă ce căpitanul echipei gaz-

dă, algerianul Rachid Bouhen-

na, a primit al doilea carto-

naş galben în min. 49.

Fundaşul stânga al gazde-

lor, Florin Ştefan, s-a acciden-

tat grav la mâna dreaptă în min. 

59, după ce a căzut pe ea, în 

urma unei ieşiri a portarului 

Roland Niczuly, şi a fost trans-

portat la spital cu ambulanţa.

CFR putea primi un penalty 

în min. 90+2, când fundaşul 

Deligiannidis a blocat cu mâ-

na un şut al lui Luis Aurelio. 

Sepsi OSK a ratat în acest meci 

prin Marius Ştefănescu (6), slo-

vacul Peter Gal Andrezly (37) 

şi suedezul Admir Bajrovic (86).

Nervi mulţi în tabăra 
CFR-ului

Andrei Burcă a tunat şi a 

fulgerat la fi nalul meciului, 

principala ţintă fi ind colegii 

din defensivă.

„Nu am început deloc bine 

meciul şi cred că am făcut cea 

mai proastă repriză de când sunt 

eu la CFR Cluj. Nu se poate să 

aibă adversarul atâtea ocazii! 

Trebuie să ne dea de gândit. 

Avem 8 zile până la următorul 

meci să remediem aceste pro-

bleme. În primele 4-5 meciuri 

de când a venit Mister (n.r. Edi 

Iordănescu), nu aveau adversa-

rii ocazii. În ritmul ăsta…

Trebuie să ne revenim, aşa 

nu se poate. Ştim că avem cea 

mai bună apărare şi trebuie să 

rămână aşa. Am jucat doi ani 

la rând în cupele europene, nu 

au avut adversarii ce a avut 

Sepsi în această repriză.

Nu căutăm scuze, suntem 

conştienţi că au avut două zi-

le în plus de refacere, dar nu 

există scuze şi trebuie să ne 

gândim foarte bine la ce avem 

de făcut săptămâna viitoare. 

În ritmul acesta, muncim de-

geaba şi pierdem campiona-

tul”, a spus Burcă la fi nalul 

meciului cu Sepsi.

Accidentarea 
lui Cristi Bălgrădean 
a produs panică

Cristi Bălgrădean a fost 

omul primei reprize pentru 

CFR Cluj, cu câteva inter-

venţii salvatoare. În minu-

tul 37, Bălgrădean a scos 

un şut al lui Ştefănescu, iar 

apoi a alergat pentru a-l 

bloca şi pe Gal, ceea ce a 

şi reuşit. Imediat după ce 

a acordat corner, „Pufi” a 

dus mâna spre pulpa dreap-

tă, acuzând dureri.

A rămas în poartă până la 

pauză, când a fost înlocuit cu 

Sandomierski, pentru a nu ris-

ca o agravare. Bălgrădean a-

re şanse mici să joace cu FC 

Hermannstadt şi Astra Giur-

giu, meciuri programate pe 25 

şi 28 ianuarie.

CFR a ajuns la şase eta-

pe consecutive fără înfrân-

gere, cinci victorii şi un e-

gal. Sepsi OSK a pierdut du-

pă o serie de şapte partide 

consecutive fără înfrângere, 

trei victorii şi patru egaluri, 

ultimele două fiind egaluri 

cu FCSB şi Universitatea Cra-

iova, ambele în deplasare. 

Trupa clujeană este la egal-

tiate de puncte cu CFR Cluj 

pe primul loc în clasamen-

tul din Liga 1.

Panică și nervi la CFR Cluj 
după meciul de la Sf. Gheorghe
CFR Cluj a câștigat cu 1-0 meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, disputat în etapa a 17-a din Liga 1. 
Campioana României a avut mari emoții și l-a pierdut pe Cristi Bălgrădean.

Cristi Bălgrădean s-a accidentat în meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe şi CFR Cluj
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