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Terapia, import record
de antiviral Favipiravir 
Terapia efectuează o livrare record de peste 
1,1 milioane de tablete de Favipiravir, un an-
tiviral efi cient împotriva COVID-19.  Pagina 2
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Ruina de pe Colina, 
pe mâna constructorului 
Academiei de Muzică
A început proiectarea noului sediu al Acade-
miei de Muzică „Gheorghe Dima”, în clădi-
rea ruinată de pe strada Bucium. Pagina 3
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Boc nu doreşte funcţie 
de conducere în PNL
Răspuns ferm al primarului liberal, între-
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Aglomeraţia de pe 
pârtiile din Cluj pune 
piedică schiorilor
Salvamont Cluj face apel la iubitorii de spor-
turi de iarnă să renunţe la pârtii şi să încer-
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Masca, obligatorie până când 70% 
din populație se va vaccina

Şeful Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed 
Arafat, a spus că masca va fi  obli-
gatorie în continuare, până când 
cel puţin 70% din populaţie se va 
vaccina anti-COVID-19.

„La acest moment, din date-
le pe care le avem, încă putem 
transmite mai departe (virusul 
– n.r.). Încă putem să fi m in-
fectaţi, chiar dacă nu facem 
boală în fază avansată pentru 
că, să zicem, ne-am vaccinat. 
Deci vaccinarea în primul rând 
protejează fi ecare individ ca 
persoană, dar vaccinarea colec-
tivă, mai ales după ce am ajuns 
la un anumit procent, protejea-
ză comunitatea. Până nu atin-
gem acest procent de 60-70% 
din populaţie, normal că purta-
rea măştii este recomandată. 
Dacă vor apărea alte probe, vom 
afl a de ele, plus că e foarte greu 
să pui situaţia în stradă şi să s-
pui că cei care v-aţi vaccinat nu 
purtaţi mască, cei care nu v-aţi 
vaccinat, purtaţi, pentru că as-

ta înseamnă că automat trebu-
ie să legitimezi oamenii şi să 
dovedeşti că unii s-au vaccinat, 
alţii nu. E o măsură de a-i pro-
teja pe ceilalţi, de a ne proteja, 
dar ştiind că dacă ne infectăm, 
rămânem într-o formă uşoară a 
bolii”, a declarat Raed Arafat, 
la Digi24.

„Cred că la momentul în care 
vom ajunge la un procent de vac-
cinare mai mare şi la reducerea 
răspândirii virusului într-un mod 
semnifi cativ, să înceapă discuţii-
le cam unde va fi  obligatorie mas-
ca şi unde nu. Poate că începe să 
dispară treptat din obligativitatea 
în aer liber, încet-încet să dispară 
şi din obligativitatea în spaţiile în-
chise, dar cu anumite condiţii. Nu 
cred că va fi  o dispariţie imedia-
tă, dar va fi  o dispariţie treptată 
a regulilor de purtare a măştii şi 
asta depinde de o analiză a situ-
aţiei epidemiologice şi de reco-
mandările care vor veni din par-
tea epidemiologilor”, a mai pre-
cizat Raed Arafat.
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diagnos  c
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Internați 665
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confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

6
(situația din ul  mele 24 de ore)

1.170 de teste 

81  de cazuri la ATI

Un bloc de șase etaje, motiv de dispută în Dâmbul Rotund
În ciuda nemulțumirii vecinilor, proiectanții spun că investiția va „propulsa” valoarea terenurilor. Pagina 3
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din inima Ardealului

Cele mai captivante uși și ferestre din Cluj-Napoca
Fotograful clujean Mihail Onaca surprinde cu obiectivul său detalii 
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Medicamente nefolosite 

în valoare de câteva mili-

oane de lei sunt aruncate 

la gunoi deoarece statul 

nu permite returnarea 

lor, deşi se afl ă încă 

în termen de valabilitate.

Asociaţia Colegiul Pacienţi-

lor a semnalat faptul că mulţi 

pacienţi aruncă medicamente-

le nefolosite la gunoi, care au 

încă temenul de valabilitate va-

lid, fi indcă statul nu permite 

returnarea acestora.

Asociaţia a primit mai multe 

sesizări de la cetăţeni şi pacienţi 

care au rămas cu medicamente 

antineoplazice neutilizate şi foar-

te scumpe, decontate de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănă-

tate (CNAS). Totuşi, ele nu au 

putut fi  returnate medicilor cu-

ranţi sau farmaciilor pentru a fi  

utilizate de către alţi pacienti.

Un astfel de caz este cel al 

unui aparţinător care a cerut 

sprijinul Asociaţiei Colegiul 

Pacienţilor, pe parcursul zilei 

de luni, 18 ianuarie, pentru a 

putea returna trei cutii neuti-

lizate de Ibrance 125 mg.

Medicamentul respectiv 

este folosit în tratarea cance-

rului mamar şi costă peste 

11.300 lei/cu-

tie! El a vrut 

să le returneze 

deoarece i s-a 

comunicat atât 

de către medi-

cul curant, cât 

şi de către far-

macie că medicamentele ră-

mase „se distrug, fi ind con-

siderate deşeuri periculoase”, 

potrivit Asociaţiei.

În cazul în care cele trei 

cutii vor fi  aruncate, atunci 

statul pierde 33.900 lei „din-

tr-o lovitură”.

Legea îi opreşte 
pe pacienţi să returneze 
medicamentele nefolosite

Chiar dacă medicamen-

tele decontate de CNAS, 

nefolosite, sunt în termen 

de valabilitate, legea far-

maciei şi nor-

mele de apli-

care a legii 

nu  p revăd 

preluarea şi 

depoz i ta rea 

acelor medi-

camente. 

Aşadar, medicamentele 

costisitoare şi care ar pu-

tea să ajute mulţi alţi pa-

cienţi sunt aruncate la gu-

noi pentru că nu pot să fi 

returnate de către oame-

nii care nu mai au nevo-

ie de ele.

Pentru a stopa risipa de 

medicamente din sistemul 

de sănătate, Asociaţia Cole-

giul Pacienţilor solicită Mi-

nisterului Sănătăţii să rezol-

ve această problemă.

„Asociaţia Colegiul Paci-

enţilor solicită Ministerului 

Sănătăţii, în calitate de au-

toritate publică centrală în 

domeniul sănătăţii, să in-

tervină urgent pentru regle-

mentarea acestor situaţii, 

astfel încât să stopăm risi-

pa de medicamente din sis-

temul de sănătate, prin fo-

losirea eficientă a resurse-

lor în vederea asigurării ac-

cesului tuturor pacienţilor 

la tratament”, se arată în 

solicitarea Asociaţiei Cole-

giul Pacienţilor.

Medicamente extrem de scumpe, aruncate 
la container pentru că „așa spune legea”!

PREȚ

11.373,93 
de lei este prețul 
unei cutii Ibrance 
(21 de capsule)

Terapia – o companie Sun 

Pharma – anunţă că 

astăzi, 20 ianuarie 2021, 

vor intra în ţară aproxi-

mativ 1.125.000 de tablete 

de FluGuard (Favipiravir), 

această nouă tranşă de 

medicament 

anti-COVID-19 fi ind cea 

mai mare cantitate pe 

care compania a livrat-o 

până în acest moment.

Furnizarea acestei canti-

tăţi importante de FluGuard, 

care va intra în depozitele 

Alliance Healthcare, vine în 

completarea celor 770.000 

de tablete pe care Terapia 

le-a adus deja în ţară, în mai 

multe tranşe, începând cu 

octombrie 2020. Dozele an-

terioare au fost distribuite u-

nităţilor spitalicesti, pentru 

tratarea a peste 10.000 de 

pacienţi cu forme uşoare şi 

medii de COVID-19.

FluGuard, excelent 
pentru cazurile moderate

În plus, în prezent Tera-

pia poartă discuţii cu auto-

rităţile pentru extinderea ac-

cesului la acest medicament 

pentru pacienţii diagnosti-

caţi cu forme uşoare sau mo-

derate de COVID-19 care sunt 

trataţi în centrele ambulato-

rii, precum şi în cabinetele 

medicilor de familie.

„Suntem bucuroşi că am 

reuşit să contribuim în conti-

nuare la facilitarea accesului 

pacienţilor spitalizaţi cu CO-

VID-19 la un tratament efi ci-

ent împotriva virusului 

SARS-CoV-2. În acest moment 

purtăm discuţii cu autorităţi-

le pentru a identifi ca varian-

ta optimă de distribuire a a-

cestui medicament pentru me-

dicii de familie care tratează 

pacienţii COVID-19 în centre-

le ambulatorii. Astfel, vom 

putea asigura accesul acestor 

pacienţi la tratamentul oral cu 

FluGuard pentru tratarea simp-

tomelor uşoare şi moderate 

de COVID-19, la recomanda-

rea medicului de familie”, a 

declarat dr. Dragoş Damian, 

CEO Terapia.

Deşi în România a fost de-

marată campania naţională 

de vaccinare împotriva CO-

VID-19, numărul pacienţilor 

infectaţi cu noul coronavirus 

care necesită un tratament efi -

cient este în continuare unul 

foarte ridicat. Pentru a aco-

peri această nevoie, Terapia – 

o companie Sun Pharma îşi 

va menţine angajamentul şi 

va continua să livreze lunar 

medicamentul esenţial în tra-

tarea formelor uşoare şi mo-

derate ale infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2, pentru a susţine 

lupta împotriva COVID-19.

Favipiravir – antiviralul 
care a demonstrat 
efi cacitate clinică

Favipiravir (FluGuard) es-

te un medicament antiviral 

de spectru larg, folosit în 

Japonia încă din 2014 pen-

tru a trata infecţiile cauza-

te de virusul gripal. În pre-

zent, acest medicament şi-a 

dovedit eficienţa în tratarea 

bolnavilor diagnosticaţi cu 

coronavirus şi este utilizat 

la scară largă în protocoale-

le terapeutice ale unor sta-

te precum Rusia, China, In-

dia, precum şi în alte ţări 

din zona asiatică.

După apariţia COVID-19, 

studiile clinice au demon-

strat că Favipiravirul redu-

ce durata bolii până la vin-

decare, de la 15 la mai pu-

ţin de 12 zile. În acelaşi 

timp, ameliorează şi simp-

tomele infecţiei provocate 

de SARS-CoV-2.

Reamintim, că Terapia 

este cel mai mare produ-

cător de medicamente din 

România. Din martie 2015, 

a devenit parte a Sun Phar-

ma, o organizaţie bazată 

pe cercetare şi dezvoltare 

care reuneşte 42 de situri 

de producţie, în care se fa-

brică peste 2.000 de medi-

camente inovative, generi-

ce şi OTC (Over the Coun-

ter, fără prescripţie medi-

cală – n.r.) ce sunt distri-

buite în peste 100 de ţări, 

prin implicarea a mai mult 

de 32.000 de angajaţi la ni-

vel global.

Terapia, livrare record 
de Favipiravir, medicament 
antiviral pentru COVID-19
Terapia va aduce în țară, astăzi, peste 1,1 milioane de tablete 
de FluGuard – Favipiravir, medicament anti-coronavirus

Terapia va aduce în ţară peste 1,1 milioane de tablete de FluGuard – Favipiravir
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

A început proiectarea 

noului sediu al Academiei 

de Muzică „Gheorghe 

Dima” din Cluj-Napoca, în 

clădirea ruinată de pe 

strada Bucium.

Începând cu această săp-

tămână, vor fi  demarate ser-

viciile de proiectare pentru 

Academia de Muzică din 

Cluj-Napoca, ca urmare a pre-

dării, săptămâna trecută, a 

amplasamentului acestui 

obiectiv către constructor, 

anunţă Ministerul Dezvoltă-

rii, Lucrărilor Publice şi Ad-

ministraţiei (MDLPA).

Câştigător al contractului 

de proiectare şi execuţie a 

lucrării a fost desemnată 

asocierea Construcţii Erba-

şu SA & Concelex Engenee-

ring SRL & Terra Gaz Con-

struct SRL. Durata dedicată 

proiectării este de cinci luni, 

iar durata totală a execuţiei 

este de 24 de luni.

Amintim că, în luna no-

iembire 2020, a fost semnat 

contractul pentru realizarea 

extinderii şi etajării Corpului 

C1 în vederea conversiei func-

ţionale în academie, extinde-

rea Corpului C2 şi conversia 

funcţională în ateliere de în-

treţinere pentru clădirea prin-

cipală, extinderea şi amena-

jarea sălii de sport în corp C4. 

Contractul are o valoare de 

peste 127,8 milioane de lei, 

proiectul fi ind fi nanţat de 

MDLPA, prin Compania Naţi-

onală de Investiţii (CNI).

Sediul va avea sală 
de spectacole, amfi teatru, 
cămin studenţesc

Sediul Academiei de Mu-

zică va avea o suprafaţă des-

făşurată de 23.098 mp şi ur-

măreşte conversia funcţiona-

lă pentru trei corpuri de clă-

dire ce vor fi  reabilitate şi ex-

tinse şi care vor avea urmă-

toarele funcţiuni după fi nali-

zarea lucrărilor.

Corpul C1 se va extinde şi 

va adăposti:

1. Sala de spectacole, cu 

o capacitate de 835 de per-

soane – 505 locuri la parte-

rul sălii, 286 locuri în bal-

conul sălii şi 44 locuri în lo-

jile laterale;

2. Universitatea, cu princi-

palele spaţii:

• sala de orgă cu 144 de lo-

curi la parterul sălii şi 72 de 

locuri în balcon;

• amfi teatrul cu 160 de locuri 

în parterul sălii şi 64 de locuri 

în balcon;

• rectoratele, decanatele;

• biblioteca;

• săli de curs, săli de studiu 

individual;

• săli cu diferite funcţiuni (de 

repetiţii, de încălzire pentru ar-

tişti, săli individuale pentru di-

rijor şi solist, săli de regie etc.);

• laboratoare;

• vestiare pentru artişti;

• spaţiu pentru depozitare de-

coruri;

• cabinet medical.

3. Un adăpost de protecţie 

civilă pentru 140 de persoane 

la demisolul clădirii;

4. Căminul studenţesc, cu 56 

de camere pentru un număr de 

180 de studenţi ai academiei. Ca-

merele vor fi  de două tipuri: 22 

de camere cu două locuri şi 34 

de camere cu patru locuri, pre-

văzute fi ecare cu grup sanitar 

propriu. De asemenea, la parter 

au fost proiectate şi două came-

re care să răspundă nevoilor per-

soanelor cu dizabilităţi.

De cealaltă parte, corpul 

C2 se va extinde şi se va rea-

liza reconversia lui în atelier 

întreţinere – ateliere de între-

ţinere pentru clădirea princi-

pală, ateliere pentru decoruri. 

Corpul C4 se va extinde şi se 

va amenaja ca sală de sport.

Ruina de pe Colina, dată pe mâna 
constructorului viitoarei Academii de Muzică

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În şedinţa extraordinară 

de astăzi, consilierii 

locali vor dezbate un 

proiect de Hotărâre pri-

vind reamenajarea unei 

clădiri din zona Bună 

Ziua şi transformarea sa 

într-o creşă şi grădiniţă.

Consilierii locali vor avea 

pe masă proiectul de Hotărâ-

re privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu (PUD) 

– amenajări exterioare (orga-

nizarea ocupării parcelei) şi 

schimbare de destinaţie din 

locuinţă unifamilială în creşă 

şi grădiniţă cu trei grupe de 

copii, pe strada Adrian Mari-

no nr. 23. Conform proiectu-

lui, se va menţine amplasa-

rea construcţiei existente, în-

să va fi  realizată o scară de 

evacuare în caz de incendiu, 

pe faţada estică a acesteia.

Toate investiţiile propuse 

prin această documentaţie 

de urbanism vor fi  suporta-

te de benefi ciarii acesteia. 

Iniţiativa vine din partea Aso-

ciaţiei „Happy Hearts Edu-

cation” – un centru educaţi-

onal condus de Török Zita şi 

situat la aceeaşi adresă –, iar 

parcela ce face obiectul PUD, 

în suprafaţă totală de 447 

mp, este situată pe latura es-

tică a străzii Adrian Marino, 

fi ind delimitate de terenuri 

cu fond construit.

Zonă verde şi grădină 
cu fl ori la noua creşă

Prin PUD se reglementea-

ză modul de ocupare a par-

celei (zona curţii de recreaţie, 

zona instalaţiilor de joacă, zo-

na verde, inclusiv grădină cu 

fl ori, zonă ocupată de con-

strucţii). În interiorul parce-

lei vor fi  două locuri de par-

care la sol, locuri de parcare 

pentru biciclete în vecinăta-

tea aleii de acces în clădire, 

alte parcări suplimentare fi -

ind amenajate pe parcela în-

chiriată de la numărul 27.

La o dezbatere publică or-

ganizată în mai 2020, nimeni 

din partea publicului nu s-a 

prezentat. Astfel, nefi ind în-

registrate sesizări şi reclama-

ţii, proiectul de reconversie 

a casei de locuit cu subsol 

şi etaj, elaborat de SC Still 

Proiect SRL, are undă verde 

spre validare în Consiliul Lo-

cal, având deja avizul favo-

rabil al arhitectului-şef al 

municipiului Cluj-Napoca, 

Claudius Daniel Pop.

O casă din Bună Ziua 
se transformă în creşă 

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În şedinţa extraordinară 

de astăzi, 20 ianuarie, 

Consiliul Local Cluj-Napoca 

urmează să aprobe constru-

irea unui bloc de şase etaje 

pe o stradă din cartierul 

Dâmbul Rotund.

Consilierii locali vor dezba-

te proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (PUD) pentru con-

struirea unui imobil cu funcţi-

uni mixte, (1-2)S+P+6E pe 

strada Corneliu Coposu nr. 

112-114. Parcela pe care se soli-

cită construirea blocului, în su-

prafaţă totală de 844 mp, are 

front şi la strada Porumbului, 

fi ind delimitată de parcele cu 

fond construit.

Practic, prin PUD se propu-

ne restructurarea terenului, prin 

demolarea clădirii existente, re-

spectiv construirea unui imobil 

mixt (locuinţe colective cu par-

ter comercial) de şase nivele. 

Benefi ciarul construcţiei este fi r-

ma SC Vakerem SRL, având se-

diul la aceeaşi adresă. De ase-

menea, prin PUD sunt propuse 

23 de locuri de parcare amena-

jate în spaţiile afl ate la subsol.

Vecinii: „Nu suntem
de acord cu construirea 
imobilului!”

Cu aviz favorabil din partea 

Ministerului Culturii şi Identită-

ţii Naţionale, lucrările vor fi  su-

pravegheate de un arheolog ates-

tat. Pe lângă notifi cările expedi-

ate proprietarilor parcelelor ve-

cine, au fost organizate şi două 

dezbateri publice în cadrul că-

rora cei interesaţi şi-au putut ex-

pune punctele de vedere.

Vecinii de pe strada Po-

rumbului s-au interesat un-

de vor fi  locurile de parcare 

şi consideră că imobilul pro-

pus are înălţimea prea mare. 

De asemenea, ei atrag aten-

ţia că viitoarea construcţie le 

va umbri locuinţa şi doresc 

să ştie dacă distanţa dintre 

clădiri va fi  optimă. Eugen I. 

şi Lucreţia I. au transmis: 

„noi ca proprietari nu sun-

tem de acord cu construirea 

imobilului cu 6 etaje”.

„Nu suntem de acord cu ga-

rajele subterane la o distanţă 

de 2,80 metri faţă de casă, de-

oarece la prima şedinţă în sa-

lă faţă de domnul primar ni s-a 

promis că nu se face nicio să-

pătură aproape de casă, că ră-

mâne spaţiu verde pentru co-

pii”, se arată într-o adresă din 

octombrie 2020 a vecinilor mai 

sus amintiţi, profund nemulţu-

miţi de proiectul imobiliar.

Ridicarea unui bloc de şase etaje, 
motiv de dispută în Dâmbul Rotund
Un proiect imobiliar pe şase niveluri de pe strada Corneliu Coposu îi nemulţumeşte pe vecini. 
Proiectanţii spun însă că investiţia va „propulsa” valoarea terenurilor din vecinătate.

Un bloc de şase etaje va fi  construit la intersecţia străzilor Corneliu Coposu şi Porumbului

Subsolul este necesar şi 

obligatoriu conform RLU 

(regulament local de 

urbanism – n.r.) 

Cluj-Napoca pentru asi-

gurarea a cel puţin 75% 

din locurile de parcare în 

spaţii specializate.

„În prezent, proiectul se afl ă 

la faza de studiu urbanistic 

(PUD), urmând ca la faza de 

autorizare, împreună cu ingi-

nerii structurişti, să luăm toa-

te măsurile de siguranţă astfel 

încât să nu fi e adus niciun pre-

judiciu imobilului dumnea-

voastră, afl at la aproximativ 1 

metru faţă de limita de propri-

etate”, potrivit răspunsului 

semnat de proiectanţii de la 

SC Endorfi na Concept SRL.

„Dacă se va considera opor-

tun, se va realiza şi o exper-

tiză tehnică. Benefi ciarul îşi 

asumă să remedieze orice pre-

judiciu care se va dovedi că 

a fost cauzat din culpa sa. Ce-

le două subsoluri, chiar dacă 

reprezintă o investiţie mare 

pentru dezvoltator, vor per-

mite aerisirea parcelei şi eli-

berarea terenului suprateran 

pentru spaţii verzi amenaja-

te, în vederea creşterii calită-

ţii mediului construit”, au 

completat proiectanţii.

Totodată, ei dau asigurări 

că noul imobil „doreşte să 

ţină cont” de viitoarea dez-

voltare a oraşului şi se poa-

te aştepta ca această inves-

tiţie „să propulseze dezvol-

tarea” acestei părţi a muni-

cipiului, dar şi „creşterea va-

lorii” inclusiv a terenului ve-

cinilor. Enumerând toate a-

ceste argumente, proiectan-

ţii – „având în vedere bu-

nă-credinţa investitoturului 

de a dezvolta această zonă” 

– consideră că „trebuie să 

sprijine” această investiţie.

Proiectanţii: „Investiţia 
va creşte valoarea 
terenului vecinilor”
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Preşedintele Comitetului 

naţional de coordonare 

a activităţilor privind 

vaccinarea împotriva 

SARS-CoV-2, col. dr. 

Valeriu Gheorghiţă, 

a declarat, marţi, referi-

tor la decesele suspecte 

din Norvegia, dintr-un 

cămin de bătrâni, că imu-

nizarea nu previne moar-

tea prin alte cauze, iar 

în acest moment nu exis-

tă vreun semnal privind 

o relaţie de cauzalitate 

între imunizare şi insta-

larea acelor decese, 

o analiză fi ind în curs.

„Pot să vă spun că în Nor-

vegia, zilnic, în centrele re-

zidenţiale se înregistrează, 

din nefericire, circa 400 de 

decese la această categorie 

de persoane extrem de fra-

gile, persoane cu vârstă de 

peste 80 de ani, persoane cu 

boli terminale. Trebuie să re-

amintim faptul că vaccina-

rea împotriva COVID-19 pre-

vine îmbolnăvirea prin CO-

VID-19 şi nu previne, din pă-

cate, decesul prin alte cau-

ze, prin alte boli”, a afi rmat 

Gheorghiţă, într-o conferin-

ţă de presă susţinută la Pa-

latul Victoria.

Peste 12.000 de decese 
zilnice în centrele 
din Europa

El a adăugat că, la nivel eu-

ropean, zilnic, se înregistrea-

ză peste 12.000 de decese în 

astfel de centre medico-socia-

le. Potrivit lui Valeriu Gheor-

ghiţă, există o analiză în curs 

privind situaţia din Norvegia.

„Asocierea întâmplătoare (...) 

între momentul vaccinării şi in-

stalarea decesului din alte cau-

ze medicale poate să ridice a-

ceastă suspiciune pe care şi co-

legii din Norvegia au ridicat-o. 

Este o analiză în curs, însă la 

acest moment nu există semnal 

sau vreun semnal că ar exista 

o relaţie de cauzalitate între vac-

cinare, respectiv instalarea ace-

lor decese. Şi vă dau o situaţie 

ipotetică: o persoană se poate 

vaccina şi peste două zile, indi-

ferent de vârsta ei, poate să ai-

bă un accident rutier şi să-şi 

piardă viaţa. Nu înseamnă că 

s-a întâmplat din cauza acelui 

vaccin”, a precizat col. dr. Va-

leriu Gheorghiţă.

„Din păcate, sunt boli termi-

nale, sunt boli foarte grave, ca-

re practic au parcursul lor na-

tural, care este puţin infl uenţat 

sau mai puţin infl uenţat de ac-

tul medical propriu-zis. Din acest 

punct de vedere, nu s-a stabilit 

la acest moment o relaţie de ca-

uzalitate. Vom aştepta rezulta-

tele din Norvegia şi, în momen-

tul în care Agenţia Europeană 

a Medicamentului va face pre-

cizări în acest sens, cu siguran-

ţă, ele vor fi  cunoscute şi de noi 

şi de opinia publică. Dar, repet, 

nu avem semnale de existenţa 

unei relaţii de cauzalitate”, a 

completat medicul militar.

Aproape 300 de centre de 
vaccinare, în a doua etapă

Potrivit şefului campaniei de 

vaccinare anti-COVID-19, Valeriu 

Gheorghiţă, un număr de 299 de 

centre de vaccinare, totalizând 

487 de puncte de vaccinare, sunt 

disponibile pentru etapa a II-a.

„În data de 18 ianuarie, la ora 

17:00, erau vaccinate 7.694 de 

persoane din centrele medico-so-

ciale, din 34 de judeţe. La acest 

moment avem active 659 de cen-

tre de vaccinare, totalizând 933 

de cabinete de vaccinare, de punc-

te de vaccinare. Pentru etapa a 

doua, strict pentru etapa a doua, 

avem 299 de centre, totalizând 

487 de fl uxuri de vaccinare sau 

puncte de vaccinare. Restul cen-

trelor continuă activitatea pentru 

fi nalizarea etapei unu de vacci-

nare”, a explicat Gheorghiţă.

Potrivit medicului, distribu-

ţia centrelor de vaccinare la ni-

velul fi ecărui judeţ a fost făcu-

tă în raport cu densitatea po-

pulaţiei şi „în mod deosebit” 

cu numărul persoanelor cu vâr-

sta peste 65 de ani, întrucât 

acolo este „cea mai mare pre-

valenţă a bolilor cronice”.

„Dacă vom constata că în 

anumite centre de vaccinare nu 

avem o activitate crescută, even-

tual, putem lua în calcul reloca-

rea acelui centru de vaccinare 

într-o altă zonă geografi că, într-o 

altă localitate din acelaşi judeţ, 

pentru că e posibil să fi e alţi fac-

tori care scad accesibilitatea per-

soanelor, precum distanţa foar-

te mare între domiciliu şi centrul 

de vaccinare”, a mai spus Gheor-

ghiţă, în conferinţa de presă care 

a avut loc la sediul Guvernului.

Vaccinul nu oprește moartea prin alte cauze
Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghiță, 
despre decesele suspecte după imunizare: „Vaccinul nu previne, din păcate, decesul prin alte boli”

În cele 11 centre amenajate de Primăria Cluj-Napoca, peste 400 de medici, asistente medicale şi registratori 
sunt implicaţi în procesul de vaccinare anti-COVID-19

COL. DR. VALERIU GHEORGHIŢĂ | 
coordonator campanie de vaccinare

 „Avem persoanele vulnerabile, persoanele cu 
vârsta peste 65 de ani, iar pentru această categorie 
există cinci modalităţi diferite de programare (...). 
Persoanele care au vârsta sub 65 de ani şi se cunosc 
în evidenţă cu boli cronice, care au fost incluse în 
categoria persoanelor şi a bolilor cronice, respectiv 
eligibile pentru etapa a II-a a strategiei de 
vaccinare, se pot programa de asemenea prin mai 
multe modalităţi. În ceea ce priveşte personalul 
care deserveşte activităţi esenţiale pentru 
infrastructura critică a statului, modalitatea de 
programare se face prin intermediul angajatorului.“
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

participat la întâlnirea 

cu premierul Florin Cîţu 

de la Palatul Victoriei, 

alături de alţi primari, 

unde s-a stabilit, printre 

altele, dacă bursele şco-

lare vor fi asigurate de 

bugetul de stat.

Banii pentru bursele şco-

lare vor fi incluse în buge-

tul de stat, potrivit prim-mi-

nistrului Florin Cîţu. Discu-

ţiile generale de la Palatul 

Victoriei au vizat proiectul 

bugetului pentru acest an, 

care „va reflecta nevoile de 

finanţare” ale autorităţilor 

locale, iar principiul de ba-

ză este cheltuirea „eficien-

tă, performantă şi transpa-

rentă” a banului public, con-

form premierului.

La întâlnirea pe care a 

avut-o Florin Cîţu, marţi, cu 

reprezentanţii Asociaţiei Mu-

nicipiilor din România (AMR), 

a participat şi primarul muni-

cipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, preşedintele AMR. În 

acest context, prim-ministrul 

a dat asigurări că şi gratuita-

tea transportului public „va fi  

rezolvată”.

„Problema burselor şi a 

transportului public, există 

două prevederi legale: burse-

le au fost stabilite ca şi cuan-

tum prin lege, iar prim-minis-

trul ne-a asigurat că vor fi  în 

legea bugetului de stat banii 

pentru burse, la Ministerul 

Educaţiei. Privind gratuitatea 

transportului public, se va gă-

si o formulă de calcul pentru 

cost/elev, astfel încât şi acest 

lucru să fi e rezolvat. Vom ve-

dea la legea bugetului de stat 

cum va fi  rezolvat acest lu-

cru”, a declarat Emil Boc, la 

ieşirea de la Guvern.

Metodologia pentru 
transportul elevilor 
se lasă aşteptată

Cuantumul minim de 100 

de lei pentru bursele elevilor 

a fost aprobat, în premieră, în 

şedinţa de Guvern din 4 de-

cembrie 2020.

La acesta întâlnire s-a sta-

bility şi cuantumul minim al 

burselor de performanţă, stu-

diu sau de ajutor social pen-

tru elevii din învăţământul 

preuniversitar din anul şcolar 

2020-2021. Autorităţile pot sta-

bili un cuantum mai mare, în 

funcţie de posibilităţile fi nan-

ciare ale unităţilor adminis-

trativ-teritoriale.

Ulterior, în data de 20 ia-

nuarie 2020, fostul ministru 

al Educaţiei, Monica Anisie, 

a anunţat că elevii „vor circu-

la gratuit pe baza carnetului 

de elev, vizat de către unita-

tea şcolară”, iar în 27 mai 2020 

a fost publicată Hotărârea de 

Guvern care aproba acest lu-

cru. Însă, nici până acum nu 

există o metodologie de apli-

care a acestei Hotărâri.

Emil Boc: „Problema burselor și a transportului public va fi rezolvată”

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, liberalul 

Emil Boc, a declarat că 

„nu îşi doreşte o funcţie” 

în cadrul Partidului 

Naţional Liberal (PNL).

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat, marţi, că nu îşi doreş-

te o funcţie în PNL, iar un 

Congres statutar reprezintă 

momentul pentru a se discu-

ta „instituţional” ce trebuie 

făcut cu partidul, până atunci 

liberalii având nevoie „strin-

gent” de performanţă în ac-

tul de guvernare.

„Nu am nicio funcţie în PNL 

şi nici nu-mi doresc o funcţie 

în PNL, ca să fi e lucrurile aces-

tea foarte clare şi ferme. În pri-

vinţa dezbaterilor, bun, PNL 

este un partid viu, dinamic, 

până la un punct acest lucru 

este fi resc. Cele exprimate de 

colegii mei au reprezentat punc-

te de vedere din interior expri-

mate în exterior şi eu consider 

că, până la un punct, preciza-

rea acestor lucruri este fi reas-

că, dar continuarea acestor lu-

cruri mi se pare nefi rească. 

Cred că dezbaterea trebuie să 

rămână de aici înainte în par-

tid, vom avea un Congres când 

el va fi  organizat, potrivit sta-

tutului. La acel Congres sper 

să fi e o competiţie între pro-

grame politice şi mai puţin în-

tre persoane, pentru că PNL 

de programe politice are nevo-

ie, care, evident, să fi e susţi-

nute de persoane credibile”, a 

afi rmat Emil Boc.

„De toţi avem nevoie în 
PNL, toţi formăm o echipă”

El a susţinut că PNL „are 

nevoie” şi de Ludovic Orban 

(preşedinte PNL, fost premi-

er), şi de Rareş Bogdan (prim-vi-

cepreşedinte PNL, europarla-

mentar), şi de Robert Sighiar-

tău (secretar general PNL), dar 

şi de alţi colegi. Ultimii doi au 

fost cei care au dat semnalul 

revoltei anti-Orban, cerând pu-

blic înlăturarea acestuia din 

funcţia de lider de partid.

„De toţi avem nevoie în PNL, 

pentru că toţi formăm o echi-

pă, iar cei care vor merge la 

Congres vor stabili locul fi ecă-

ruia, după programul şi proiec-

tul politic pe care îl susţine. În 

concluzie, consider că acum 

avem o nevoie de o performan-

ţă în actul de guvernare, acest 

lucru este stringent, fundamen-

tal pentru PNL – performanţă 

în actul de guvernare. Proble-

mele noastre interne, OK, au 

fost punctate, lucrurile acestea 

şi în interior s-au dezbătut, dar, 

acum, continuând aceste lu-

cruri în fi ecare zi, acest lucru 

mi se pare inefi cient şi nepro-

ductiv pentru PNL şi cred că 

vom găsi şi vom avea înţelep-

ciunea necesară să ne concen-

trăm pe actul de guvernare. (...) 

Să trecem bugetul cât mai re-

pede prin Parlament, să conti-

nuăm parteneriatul cu preşe-

dintele României în interes pu-

blic şi să avem un succes în ac-

tul de guvernare. Aceasta este 

părerea mea, a unui om care 

nu are nicio funcţie şi nu do-

reşte nicio funcţie în PNL”, a 

explicat primarul municipiului 

Cluj-Napoca.

Emil Boc: „Aceste lucruri 
nu se discută decât 
la Congres”

Întrebat dacă preşedintele 

PNL, Ludovic Orban, ar trebui 

schimbat, el a răspuns scurt: „Re-

pet, aceste lucruri nu se discută 

decât la Congres”. Potrivit infor-

maţiilor Digi24, pe „harta războ-

iului” din PNL, Clujul este pe lis-

ta judeţelor care s-au aliniat îm-

potriva lui Ludovic Orban.

„Acolo este momentul în 

care discutăm instituţional ce 

trebuie făcut cu partidul pe 

baza platformelor oferite. Re-

pet, partidul are nevoie de ex-

perienţa fi ecăruia, că nu sun-

tem foarte mulţi. De aceea, 

cred că fi ecare pe componen-

ta lui are loc în acest partid 

democrat, mare, deschis, vi-

brant. Vedeţi, este viu!”, a 

afi rmat Emil Boc.

Miza celor care îl contes-

tă pe Orban este crearea u-

nei mase critice în interiorul 

partidului, sufi cient de pu-

ternică pentru a atrage un 

număr mare de voturi la Con-

gres pentru un alt candidat 

la funcţia de preşedinte de-

cât fostul premier. Liberalii 

aşteaptă însă indicaţii de la 

preşedintele României, Kla-

us Iohannis, privind schim-

barea actualei conduceri, îna-

inte de Congres.

Primarul Emil Boc nu vrea funcţie în PNL: 
„Schimbarea liderului se discută la Congres!”
Emil Boc: „Nu am şi nici nu-mi doresc o funcţie în PNL, cred că dezbaterea trebuie să rămână în partid”.
Alin Tişe se răzvrăteşte împotriva preşedintelui Ludovic Orban.

Emil Boc a declarat, referitor la scandalul din PNL, că „până la un punct” este fi resc să se discute în public 
problemele din interior, însă continuarea polemicii este „păguboasă”

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, 

Alin Tişe, a transmis 

o nouă scrisoare deschisă 

dură către liderii PNL.

Alin Tişe i-a atacat dur pe 

preşedintele Ludovic Orban şi 

oamenii din Biroul Politic Naţi-

onal (BPN) al PNL care au fost 

de acord cu acţiunile fostului 

premier din ultimele luni. Pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj a dezvăluit că „Ludovic Or-

ban l-a vrut în echipa lui”, dar 

„a refuzat propunerea făcută”.

Redăm mai jos scrisoarea 

transmisă de Alin Tişe către li-

derii PNL:

În ultima perioadă am văzut 

că se discută mult în PNL des-

pre demisii din funcţii, se cer 

capete şi se caută responsabilii 

ultimelor rezultate la alegeri.

Sunt unul dintre cei care am 

criticat practicile din partid mai 

demult, mai întâi în partid, iar 

apoi în public. Nu am fost un 

susţinător politic de-al lui (sic!) 

Ludovic Orban, deşi, ca să fi u 

sincer, mi-a propus să fac par-

te din echipa lui în mai multe 

rânduri.Unii dintre cei care acum 

îl critică au acceptat oscioarele 

aruncate doar ca să prindă o 

funcţie în partid. Eu, de atunci, 

am vrut o reformare a PNL şi 

am susţinut altă echipă.

Ludovic Orban, îmi place 

să cred, m-a dorit în echipa sa 

pentru munca şi rezultatele ac-

tivităţii mele. Dar, am refuzat. 

Politic, însă, da, am multe în 

a-i reproşa. Dar, stimaţi colegi 

reformatori, nu vreau să înlo-

cuiesc pe cineva cu altcineva 

doar pentru că îi vânează sca-

unul de mult timp. Sau pen-

tru că are costume mai fru-

moase şi este mai tânăr. Vreau 

oameni mai performanţi poli-

tic în fruntea partidului!

În toate funcţiile. Oameni 

care s-au bătut şi au câştigat 

bătălii electorale la vot direct 

în faţa cetăţenilor. Oameni ca-

re s-au validat politic şi admi-

nistrativ de-a lungul timpului, 

nu oportunişti, povestitori obo-

siţi, politicieni de paie, oameni 

fără caracter. Oameni care au 

ceva concret de arătat şi de 

spus. Nu oameni pe care nu îi 

votează nici propria lor fami-

lie. Nu oameni care stau la vâ-

nătoare de scaune şi oscioare. 

Nu mă va putea conduce ni-

meni, niciodată, inferior poli-

tic. Sunt deja de prea mulţi ani 

în politică, am muncit enorm 

şi nu mai accept incompetenţi 

şi incapabili să mă conducă.

Cum să reformezi o ţară cu 

un partid nereformat condus de 

indivizi, unii dintre ei fără valoa-

re politică, combinagii (dar bine 

orientaţi în gaşca care trebuie 

sau susţinuţi de cine trebuie)?!

Unii se urcă în aceste func-

ţii, considerând ca le-au adus 

de acasă, de la mama lor, iar 

apoi doar cu SMURD-ul mai poţi 

să îi dai jos. Demisia lui Ludo-

vic Orban nu e destul. Demisia 

tuturor acelora care au girat prin 

vot deciziile luate în BPN al PNL 

se impune.

Dar, tocmai pentru că unii 

sunt politicieni autentici, nu mă 

aştept ca cineva să demisione-

ze sau să-şi recunoască vreo res-

ponsabilitate.

Dragi colegi, cred că noi, cei 

mulţi din partid care nu am par-

ticipat la luarea deciziilor în 

PNL, suntem responsabili că 

i-am lăsat să ne conducă în acest 

mod. Şi tot noi va trebui să de-

misionăm. Da, mă gândesc!”

Tișe îi cere lui Orban 
demisia din fruntea PNL
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Camerele de supraveghere 

ale faunei din Munţii 

Apuseni au surprins 

mai multe ciute 

şi un cerb în timp 

ce se jucau în zăpadă.

Regia Naţională a Pădurilor, 

Romsilva, a postat o fi lmare în 

care mai multe ciute se jucau 

în zăpadă, într-o pădure din 

Parcul Natural Apuseni. Insti-

tuţia a descris întâmplarea ca 

o „splendoare în zăpadă”. Pe 

lângă ciute se regăseşte şi un 

cerb care se bucură de zăpadă 

şi linişte, împreună cu restul 

animalelor, „ca nişte copii”.

Senzaţionalele imagini cu 

ciutele şi cerbul jucându-se 

minute în şir au fost fi lmate 

de o cameră de monitorizare 

a faunei instalată de specialiş-

tii Romsilva. Ciuta, femela cer-

bului, este un animal erbivor 

care are habitatul în zone mon-

tane sau deluroase cu păduri 

întinse, care asigură condiţii-

le de linişte, adăpost şi hrană, 

potrivit Romsilva.

Începând cu perioada îm-

perecherii, care debutează 

toamna, până când fată, ciu-

tele trăiesc în cârduri, condu-

se de regulă, de ciuta cea mai 

bătrână. În cârdurile de ciute 

sunt amestecaţi, întotdeauna, 

viţei şi chiar cerbi din al doi-

lea an. Pădurile Parcului Na-

tural Apuseni asigură faunei 

bogate toate condiţiile de li-

nişte, hrană şi adăpost, nece-

sare unui habitat sănătos.

Imagini spectaculoase în Apuseni, 
cerbii și ciutele se bucură de zăpadă!

Un student din anul I 

de la Universitatea 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

din Cluj-Napoca a murit 

cu puţin timp înainte 

de începerea unui exame-

nul, potrivit surselor 

monitorulcj.ro.

Conform primelor date, stu-

dentul se pare că ar fi  avut 

anumite probleme cardiace şi 

a suferit un infarct în data de 

18 ianuarie, chiar înaintea 

unui examen.

Tânărul se pregătea să sus-

ţină un examen la Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Administra-

tive şi ale Comunicării (FSPAC) 

în momentul în care s-a pro-

dus tragedia. Studentul ar fi  

intrat în apel cu restul colegi-

lor, dar nu a mai răspuns la 

semnalele profesorului. După 

scurt timp, părinţii au anun-

ţat conducerea facultăţii că bă-

iatul a făcut infarct şi, din ne-

fericire, a decedat.

„Universitatea «Ba-

beş-Bolyai» regretă orice eve-

niment de acest gen. Suntem 

o comunitate, iar orice pier-

dere a unui membru din co-

munitatea noastră reprezin-

tă o tristeţe pentru noi toţi. 

Transmitem condoleanţe fa-

miliei şi prietenilor apropi-

aţi!”, a declarat Laura Irimieş, 

purtător de cuvânt al UBB, 

pentru monitorulcj.ro.

Prietenii băiatului au trans-

mis mesaje de condoleanţe în 

număr mare pe reţelele de so-

cializare: „Condoleanţe. Dum-

nezeu să îl odihnească în pa-

ce”; „Nu te vom uita!” sau 

„Voi îngropa amintirea ta într-o 

grădină, iar când se va face 

primăvară, mă voi uita cum 

învii prin fl ori. Te voi păstra 

mereu cu mine!” au fost câ-

teva dintre zecile de mesaje 

lăsate de apropiaţi.

„Pe data de 18 ianuarie, 

în jurul orei 13:00, o auto-

specială şi un medic au in-

tervenit pentru a salva un 

tânăr de 19 ani din Cluj-Na-

poca, care a intrat în stop 

cardio-respirator. Cu toate că 

au fost efectuate manevrele 

de resuscitare, tânărul nu a 

putut fi  salvat”, a transmis 

Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă (ISU) Cluj, pen-

tru monitorulcj.ro.

Dumnezeu să-l ierte!

Tragedie la FSPAC, un student 
a murit înaintea unui examen

VEZI IMAGINILE INEDITED 
DIN MUNȚII APUSENI!

Serviciul Salvamont Cluj 

face apel la iubitorii de 

sporturi de iarnă să renun-

ţe la pârtii şi să încerce 

mai degrabă schiul de tură.

Salvamontiştii clujeni au lan-

sat un apel la schiorii de nivel 

mediu şi bun, să renunţe tem-

porar la pârtii şi să încerce schi-

ul de tură, ţinând cont de aglo-

merarea excesivă a pârtiilor din 

ultima perioadă.

„Având în vedere aglomera-

rea excesivă a pârtiilor de schi din 

ultima perioadă, coroborată cu 

riscurile infectării cu COVID-19, 

Serviciul Public Judeţean Salva-

mont-Salvaspeo Cluj face un apel 

către schiorii de nivel mediu/bun 

să renunţe temporar la schiul de 

pârtie şi să descopere bucuriile 

pe care schiul de tură le poate 

oferi! Există diferite variante în 

Cluj pentru cumpărarea sau în-

chirierea de echipament sau chiar 

de servicii complete de echipare 

şi ghidaj”, transmit reprezentan-

ţii Serviciului Salvamont Cluj.

„Să lăsăm pârtiile pentru 
copii şi începători!”

Salvamontiştii arată că ris-

cul producerii avalanşelor es-

te scăzut în judeţul Cluj, fi -

ind potrivit pentru practica-

rea schiului de tură, îndem-

nându-i pe schiorii experimen-

taţi să lase pârtiile copiilor şi 

începătorilor.

„Având în vedere conforma-

ţia geografi că a judeţului, riscul 

producerii avalanşelor este unul 

scăzut, respectarea unor reguli 

elementare cum ar fi  informarea 

în prealabil (traseu, vreme), echi-

parea corespunzătoare anotim-

pului (trei straturi), menţinerea 

contactului vizual între membri 

echipei (minim trei) vă pot feri 

de incidente neplăcute. Recoman-

dăm să aveţi asupra dumneavoas-

tră echipament de protecţie: cas-

că, ochelari de schi, ochelari de 

soare, mănuşi de rezervă, folie de 

supravieţuire, lanternă frontală, 

telefon cu bateria încărcată, pe 

care să aveţi instalate aplicaţiile 

apel 112 şi Salvamont România, 

cu ajutorul cărora puteţi fi  loca-

lizaţi în caz de urgenţă. Haideţi, 

să lăsăm pârtiile pentru familii cu 

copii şi începători şi să ne bucu-

răm de frumuseţea muntelui, fă-

ră a ne asuma riscuri de îmbol-

năvire inutile!”, mai arată Servi-

ciul Salvamont Cluj.

Ce este schiul de tură?
Schiul de tură reprezintă o 

formă de schi care presupune 

deplasarea pe schiuri atât în ur-

care, cât și în coborâre, folosind 

propira forță a schiorului, spre 

deosebire de schiul alpin, care 

folosește mijloace mecanizate 

pentru urcare. Înclinația pantei 

poate varia de la plat până la 

foarte abrupt, diferența majoră 

față de schiul alpin fi ind posibi-

litatea de mișcare liberă a călcâ-

ielor schiorului, pentru a permi-

te o cât mai mare naturalețe și 

comfort a mișcării în timpul as-

censiunii unui versant înclinat.

Schiul de tură necesită o bu-

nă pregătire fi zică și mentală, cât 

și buna cunoaștere a muntelui în 

anotimpul alb. De multe ori aces-

ta implică navigarea și găsirea de 

rute în zone cu potențial de 

avalanșă. Este de o reală importanță 

ca echipa să aibă experiență în 

citirea zăpezii, să cunoască teh-

nicile de salvare în condiții de 

iarnă. Ideal ar fi  ca fi ecare mem-

bru al echipei să posede dispo-

zitiv tip „Peeps” pentru detecta-

rea victimei îngropate de avalanșă, 

sondă și lopată și să fi e instruiți 

în folosirea acestora.

Haosul de pe pârtii 
pune piedică schiorilor
Salvamonștii clujeni îi îndrumă pe iubitorii de munte 
să renunțe temporar la schiul de pârtie
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Mihail Onaca a studiat 

la specializarea Actorie 

a Facultăţii de Teatru 

şi Film din Cluj-Napoca, 

pe care a absolvit-o 

în anul 2010. 

Timp de patru ani, tână-

rul a activat ca actor 

în sfera teatrului indepen-

dent şi instituţional, 

iar ulterior a făcut 

un salt în carieră.

El a început să se axeze 

mai mult pe fotografi e, iar din 

anul 2014 se ocupă de foto-

grafi a de arhitectură, călăto-

rie şi portet.

„Mă ocup de fotografi e de 

arhitectură, călătorie şi por-

tret din anul 2014. Până în 

prezent, am lucrat împreuna 

cu nume precum Airbnb, Par-

lamentul European, Ministe-

rul Turismului din Italia, Por-

sche Engineering, Metaxa, Ju-

lius Meinl, etc.”, a declarat 

Mihail, pentru monitorulcj.ro.

Uşile şi ferestrele 
sunt pline de mister!

Mihail Onaca a fotografi at 

în nenumărate rânduri uşile 

şi ferestrele din Cluj-Napoca.

Pe lângă faptul că arată 

bine estetic, mai există o 

semnifi caţie „ascunsă”. „Mă 

atrage ideea de mister din 

spatele uşilor şi ferestrelor – 

nu ştim niciodată ce se as-

cunde în spatele acestora”, 

a spus fotograful.

Tânărul ne-a mărturisit şi 

care este criteriul în urma 

căruia îşi alege locurile şi 

obiectele pe care le fotogra-

fi ază. Lumina şi texturile 

sunt aspecte importante în 

fotografi ile sale.

„Mă ghidez după modul în 

care lumina pune în valoare 

subiectul şi fotografi ez orice 

îmi spune o poveste: texturile 

unei clădiri vechi, poveştile 

oamenilor pe care îi întâlnesc, 

momentele simple dintr-o că-

lătorie, mă inspiră de cele mai 

multe ori să îmi ridic aparatul 

foto la ochi”, a spus el.

Mihail apreciază arhitectu-

ra Clujului, iar printre locuri-

le din oraş pe care le fotogra-

fi ază se numără curţile vechi 

şi aleile pietruite.

„Îmi plac plimbările lun-

gi şi întotdeauna iau apara-

tul foto cu mine, în caz că 

găsesc ceva care să îmi atra-

gă atenţia. M-a fascinat din-

totdeauna arhitectura Cluju-

lui, în special curţile vechi 

şi aleile pietruite ale oraşu-

lui – îmi place să le desco-

păr în special în prima par-

te a zilei, atunci când oraşul 

nu este foarte aglomerat”, a 

adăugat Mihail Onaca.

Fotografi ile clujeanului 
au ajuns peste graniţă

Publicaţia online de me-

dia şi ştiri The Guardian a 

scris, în anul 2016, despre 

fotograful de la Cluj, ducân-

du-i fotografiile cu oraşul de 

pe Someş peste graniţă. Jur-

naliştii britanici au eviden-

ţiat faptul că Mihail Onaca 

capturează în imagini deta-

liile arhitecturale de pe clă-

diri, în special uşile şi fe-

restrele oraşului.

Fotograful le-a spus jur-

naliştilor de la The Guar-

dian că municipiul Cluj-Na-

poca este o „piatră preţi-

oasă a Transilvaniei”, cu 

toate că „nu este decorul 

perfect pentru un film Dra-

cula”. Totuşi, arhitectura 

oraşului este o combinaţie 

a mai multor perioade din 

istoria arhitecturii: medie-

vală, renascentistă, barocă 

şi modernă. Acest lucru de-

vine foarte interesant pen-

tru cei care cutreieră stră-

zile clujene.

„E imposibil să te plimbi prin 

oraş fără să observi diversitatea 

vastă a uşilor şi ferestrelor sale 

frumoase”, a spus fotograful clu-

jean. Uşile şi ferestrele fotogra-

fi ate de Mihail sunt din diverse 

locaţii ale oraşului. În cele mai 

multe imagini, acestea au un 

aspect vintage sau culori care 

ies în evidenţă.

Biblioteca Centrală Universi-

tară „Lucian Blaga” este una 

dintre clădirile care i-au atras 

atenţia fotografului, prin aspec-

tul interesant pe care îl are uşa 

acesteia. O altă clădire cunos-

cută din Cluj-Napoca, fotogra-

fi ată de Mihail, este Casa „Ma-

tei Corvin” din Piaţa Muzeului.

Fotografi ile lui Mihail Ona-

ca au ajuns şi în alte publica-

ţii străine pe lângă The Guar-

dian, precum: Condé Nast Tra-

veler, Resource Magazine, Fu-

biz sau Instagram Blog.

Lumina, cinstită 
sau înşelătoare?

Pe site-ul său, Mihail a 

vorbit şi despre „lumea tea-

trului”, lucru care pare să 

îşi lase o urmă în fotografi-

ile sale.

„Ce se întâmplă când un 

fl âneur (franţuzesc, persoa-

nă căreia îi place să hoină-

rească – n.r.) înnăscut intră 

în lumea teatrului şi se an-

trenează ca actor? Dacă ne 

uităm la pozele lui Mihail, 

există ceva acolo care nu a 

părăsit niciodată centrul aten-

ţiei. Ele valorifi că puterea ges-

tului, poziţia şi modul în ca-

re o persoană schimbă spa-

ţiul pe care îl ocupă. Lumi-

na poate fi  cinstită sau înşe-

lătoare – şi nimic nu scapă 

puterilor sale de schimbare 

a formei, nici măcar arhitec-

tura.(...) Subiecţii pot fi  de-

taşaţi sau dispuşi în mod ju-

căuş să interacţioneze cu lo-

cul în care se afl ă”, scrie în 

prezentarea de pe pagina sa 

de internet.

Indiferent ce sentimente 

ne transmit fotografiile sa-

le, Mihail Onaca doreşte să 

evidenţieze povestea lor.

„ORAȘUL ÎNRĂMAT” DE PE SOMEȘUL MIC

Cele mai captivante uși și ferestre din Cluj
Fotograful clujean Mihail Onaca capturează în imagini detalii arhitecturale de pe diferite clădiri. 
În fotografiile sale, tânărul a evidențiat uși și ferestre unice din Cluj-Napoca.

Mihail Onaca, un fotograf din Cluj, capturează în imagini inedite detaliile arhitecturale de pe diferite clădiri istorice

MIHAIL ONACA | fotograf

 „Ceea ce vedeți este frumos, 

emoționant, tandru sau prostesc, 

dar cel mai adesea sunt toate 

aceste lucruri. Fie că este vorba de 

modă, călătorii sau fotografi e de 

stradă, fi e că este vorba despre 

portrete intime sau corpuri 

care își fac propriul peisaj, temele 

și compozițiile lui Mihail punctează 

ceea ce suntem nerăbdători 

să privim: povestea.“
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Va informam ca in urma semnarii Conventiei cu Universitatea de Arta si Design din 
Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj-Napoca eliberează abonamente de transport 
gratuite si cu reducere pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii Universitatii de Arta si 
Design inscrisi in anul universitar 2020-2021.

Abonamentele gratuite si cu reducere se încarcă pe cardul contactless lunar, la unul din 
Punctele de Ticketing. Prima incarcare din fi ecare nou an universitar trebuie facuta la un 
Centru de vanzare carduri, pentru verifi carea documentelor solicitate. Abonamentele se 
pot prelungi lunar si la Automatele din statii, doar inainte de expirare.

Pentru încărcarea abonamentelor gratuite si cu reducere sunt necesare:
- Cartea de identitate;
- Carnetul vizat pe anul universitar 2020-2021 sau o adeverinta emisa de universitate 

care atesta calitatea de student, forma de invatamant (cu frecventa, buget sau cu taxa) si 
anul de studiu;

- unul din cardurile nebancare StudCard, ISIC Student, Euro<26Student, OMNIPASS, A 
Card/A Kártya si City Card( numai pentru punctele 1,3,4,5,6);

- Pentru punctul 4 este necesara o Copie după certifi catul de deces al parintelui sau 
adeverinta care atesta plasamentul;

Abonamentele de care benefi ciază studenţii, masteranzii și doctoranzii sunt următoarele:

Categorie studenti Acte necesare Tip de abonament

1. Studentii si masteranzii  cu 
varsta<26 de ani  cu frecventa 
- buget (zi-buget)
posesori de card nebancar**

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit cu 
maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N

2. Studentii si masteranzii  cu 
varsta<26 de ani  cu frecventa 
- buget (zi-buget)
neposesori de card nebancar**

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;

Abonament redus cu maxim 
120 de calatorii/luna, toate 
liniile,Cj-N -35 lei

3. Studentii si masteranzii  cu 
frecventa - taxa(zi-taxa) si cei 
cu frecventa buget care au 
varsta > de 26 de ani,  
posesori de card nebancar** 

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Card nebancar valabil;

Abonament redus cu maxim 
120 de calatorii/luna, toate 
liniile,Cj-N -35 lei

4.Studentii si masteranzii cu 
varsta<26 de ani  cu frecventa 
- taxa (zi-taxa) orfani sau 
proveniti din casele de copii,
posesori de card nebancar**

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Copie certifi cat de deces 
parinte, sau adeverinta care 
atesta plasamentul.

Abonament gratuit cu 
maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N

5. Doctoranzii cu varsta<26 de 
ani  cu frecventa - buget 
(zi-buget), 
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit cu 
maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N

6. Doctoranzii cu frecventa 
taxa(zi-taxa) si cei cu frecventa 
buget care au varsta > de 26 
de ani,
posesori de card nebancar**   

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament redus cu maxim 
120 de calatorii/luna, toate 
liniile,Cj-N -35 lei

*Pentru abonamentele gratuite, costul primului card emis este suportat de CTP Cluj-Napoca. Pentru 
abonamentele cu reducere se achita cardul contactless in valoare de 5,50 lei. Valabilitatea suportului 
de plastic este de 3 ani.

** In cazul cardurilor pierdute, pentru emiterea unui card nou se achita 8 lei.

 Centrele de vanzare a cardurilor și abonamentelor electronice 
de transport sunt următoarele:

Zona Centrul de Vanzare 
Carduri

Adresa Luni-
Miercuri

Joi Vineri Sambata-
Duminica

Centru Primaria Centrala Str. Moţilor nr. 7 08:30-
16:15

08:30-
18:15

08:30-
16:15

Inchis

Memorandumului 
Sud

Statia Memorandumului 06:00-
20:45

06:00-
20:45

06:00-
20:45

Inchis

Centru / 
Marasti

CTP Carduri Bd. 21 
Decembrie

Bd. 21 Decembrie 1989 
nr. 79A

06:00-
20:45

06:00-
20:45

06:00-
20:45

Inchis

Marasti CTP Carduri ARTE 
PLASTICE

Statia Arte Plastice, Str.
Aurel Vlaicu nr. 3

06:00-
20:45

06:00-
20:45

06:00-
20:45

Inchis

Primaria Someseni Str. Traian Vuia nr.41 08:00-
15:45

08:00-
17:15

08:00-
14:15

Inchis

Manastur Primaria Manastur Str. Ion Mester nr. 10 08:00-
15:45

08:00-
17:15

08:00-
14:15

Inchis

CTP Carduri 
MINERVA

Statia Minerva, in statie 06:00-
20:45

06:00-
20:45

06:00-
20:45

Inchis

Zorilor Primaria Zorilor Str. Pasteur nr. 60 08:00-
15:45

08:00-
17:15

08:00-
14:15

Inchis

Grigorescu Primaria Grigorescu Str. Alexandru Vlahuta 
nr.46-47

08:00-
15:45

08:00-
17:15

08:00-
14:15

Inchis

Iris Primaria Iris Piata Liebcknecht nr.7-8 08:00-
15:45

08:00-
17:15

08:00-
14:15

Inchis

CTP Carduri P-ta 1 
Mai

Statia  P-ta 1 Mai, P-ta 1 
Mai nr. 4

06:00-
20:45

06:00-
20:45

06:00-
20:45

Inchis

Gara CTP Carduri P-TA 
Garii Sud

Statia P-ta Garii Sud 
(liniile 3,5,9,35), P-ta 
Garii nr. 3

06:00-
20:45

06:00-
20:45

06:00-
20:45

Inchis

Floresti Primaria Floresti Str. Avram Iancu nr. 170    
loc.Floresti

08:00-
15:45

08:00-
17:45

08:00-
14:00

Inchis

Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Gazoductul Nord Stream 2 

reprezintă o investiţie de 

9,5 miliarde de euro (11,6 

miliarde de dolari), fi nanţa-

tă jumătate de Gazprom şi 

jumătate de cinci companii 

europene (OMV, 

Wintershall Dea, Engie, 

Uniper şi Shell).

Nord Stream 2 va permite du-

blarea capacităţii de transport a 

Nord Stream 1, până la 110 mili-

arde de metri cubi pe an, astfel 

că o cantitate mai mare de gaze 

naturale ruseşti va ajunge direct 

în Germania prin Marea Baltică, 

fără a mai trece prin Ucraina.

„În timp ce implementam 

proiectele noastre internaţiona-

le majore, cum ar fi  gazoductul 

Nord Stream 2, ne-am confrun-

tat şi ne-am putea confrunta în 

continuare cu riscuri asociate 

cu modifi carea condiţiilor poli-

tice în diverse regiuni care au 

legătură cu astfel de proiecte. În 

circumstanţe excepţionale, in-

clusiv ca urmare a presiunilor 

politice, astfel de modifi cări ar 

putea avea ca rezultat suspen-

darea sau renunţarea la proiect”, 

informează Gazprom.

Gazprom este o companie pu-

blică şi este obligată să-i informe-

ze pe investitori în legătură cu 

potenţialele riscuri în prospectul 

unei emisiuni de eurobonduri, î-

naintea lansării pe piaţă. Dacă 

Nord Stream 2 va fi  suspendat 

sau anulat, Gazprom s-ar putea 

confrunta cu pretenţii fi nanciare 

din partea contractorilor.

Departamentul de Stat al SUA 

a avertizat companiile europene 

pe care le suspectează că ajută 

Rusia în construcţia gazoductu-

lui Nord Stream 2 că riscă sanc-

ţiuni. Consorţiul Nord Stream 2 

AG a anunţat, săptămâna trecu-

tă, că lucrările pregătitoare pen-

tru fi nalizarea tronsonului de 

conductă dintre Germania şi Da-

nemarca vor fi  reluate în curând.

Aceasta a informat transpor-

tatorii maritimi că o zonă de in-

terdicţie va fi  instituită în zona 

Bornholm pentru nava Fortuna 

specializată în amplasarea de con-

ducte submarine, care va fi  asis-

tată de nave de construcţie şi apro-

vizionare. Nord Stream 2 AG in-

tenţionează să fi nalizeze lucrări-

le de construcţie la acest tronson 

în prima jumătate a lui 2021.

Conducta, unul dintre cele mai 

importante proiecte ale Rusiei în 

Europa, a stârnit tensiuni între 

Washington şi Moscova. Admi-

nistraţia Trump, care se opune 

Nord Stream 2, ce ar priva Ucrai-

na de taxe de tranzit profi tabile, 

afi rmă că o astfel de conductă ar 

creşte dependenţa economică şi 

politică a Europei faţă de Rusia.

Nord Stream 2, anulat?
Gazprom a recunoscut că proiectul gazoductului 
ar putea să fie anulat, din cauza presiunilor politice

Gazprom a oprit construcţia Nord Stream 2 timp de un an 
după sancţiunile SUA din decembrie 2019
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Curtea Europeană pentru 

Drepturile Omului 

(CEDO) a condamnat, 

marţi, Elveţia pentru că a 

aplicat o amendă mare 

unei cerşetoare din 

România, pentru cerşeto-

rie pe un drum public din 

Geneva, informează AFP.

„CEDO apreciază că sanc-

ţiunea aplicată reclamantei 

nu constituia o măsură pro-

porţională nici în scopul lup-

tei împotriva criminalităţii 

organizate, nici al celui ce 

vizează protecţia drepturilor 

trecătorilor, rezidenţilor şi 

proprietarilor de magazine”, 

explică instituţia judiciară a 

Consiliului Europei, cu se-

diul la Strasbourg.

O cetăţeană română an-

alfabetă, de etnie romă şi 

născută în 1992, a fost con-

damnată în ianuarie 2014 la 

500 de franci elveţieni amen-

dă pentru cerşetorie pe un 

drum public. Această feme-

ie, care nu avea un loc de 

muncă şi nu primea ajutor 

social, a fost apoi plasată în 

detenţie provizorie pentru 

că nu a plătit amenda.

„Plasată într-o situaţie de 

vulnerabilitate manifestă, re-

clamanta avea dreptul, ine-

rent demnităţii umane, de a 

putea să-şi exprime situaţia 

grea şi să încerce să-şi asigu-

re nevoile de bază prin cerşe-

torie”, consideră CEDO.

Prin urmare, CEDO a de-

cis că Elveţia a încălcat arti-

colul 8 al Convenţiei Europe-

ne a Drepturilor Omului, ar-

ticol ce protejează respecta-

rea vieţii private şi familiale. 

Elveţia trebuie să-i achite re-

clamantei 922 de euro dau-

ne morale.

Elveția, „bătută” la CEDO 
de o cerșetoare româncă

Kremlinul a anunţat, marţi, 

că nu va ţine cont de apelu-

rile unor ţări occidentale 

de a impune sancţiuni 

suplimentare Rusiei 

din cauza arestării politicia-

nului de opoziţie Aleksei 

Navalnîi, afi rmând că aface-

rea este „una pur internă”, 

relatează Reuters.

Navalnîi, care le-a cerut ru-

şilor să iasă pe străzi pentru a 

protesta, a fost reţinut dumini-

că, când s-a întors cu avionul 

din Berlin în Rusia pentru pri-

ma dată după ce a fost otrăvit 

cu un agent neurotoxic vara tre-

cută, şi va petrece în detenţie 30 

de zile înainte de proces.

Lituania, Letonia, Estonia au 

afi rmat că vor ca miniştrii de 

Externe din Uniunea Europea-

nă să discute sancţiuni împotri-

va Rusiei din cauza modului în 

care a gestionat acest caz.

Discutând cu reporterii în ca-

drul unei conferinţe de presă, 

purtătorul de cuvânt al Kremli-

nului, Dmitri Peskov, a afi rmat 

că apelurile lui Navalnîi ca ru-

şii să iasă pe străzi din cauza 

detenţiei sale sunt alarmante, 

dar a precizat că Kremlinul nu 

se teme de proteste în masă.

Peskov a mai spus că Na-

valnîi are de răspuns unor între-

bări reale despre încălcarea con-

diţiilor eliberării condiţionate du-

pă o sentinţă de închisoare cu 

suspendare, şi a catalogat drept 

„o prostie” afi rmaţia că Vladi-

mir Putin s-ar teme de el.

Navalnîi acuză născocirea 
de dosare politice

Opozantul rus urmează să 

fi e judecat, astăzi, pentru de-

făimarea unui veteran din Al 

Doilea Război Mondial, delict 

pasibil de amendă sau închi-

soare, au anunţat avocaţii săi. 

El a fost încarcerat până cel pu-

ţin pe 15 februarie, în cadrul u-

nei proceduri pentru încălcarea 

controlului judiciar. A fost pla-

sat în detenţie la Moscova în 

carantină din cauza pandemi-

ei de coronavirus.

Comitetul de anchetă rus a 

declanşat, în iulie 2020, o an-

chetă pentru defăimare împotri-

va lui Navalnîi, acuzat că a di-

fuzat informaţii „mincinoase şi 

injurioase” pentru onoarea şi 

demnitatea unui veteran din Al 

Doilea Război Mondial. Acesta 

din urmă îşi exprimase la tele-

viziune sprijinul pentru referen-

dumul constituţional din vară 

care a întărit prerogativele pre-

şedintelui Vladimir Putin.

Ancheta a fost suspendată în 

timpul spitalizării opozantului 

în Germania, în urma presupu-

sei sale otrăviri, în august, otră-

vire de care Navalnîi incriminea-

ză Kremlinul, chiar dacă auto-

rităţile ruse au negat în repeta-

te rânduri orice implicare. Vete-

ranul care a depus plângere nu 

va fi  prezent, a precizat unul 

dintre avocaţii lui Navalnîi, Va-

dim Kobzev, reclamantul cerând 

din vară ca dosarul să fi e dez-

bătut în lipsa lui.

Rusia nu se teme 
de Navalnîi, judecat 
pentru „defăimare”

Acuzaţiile fără probe formu-

late privind fraudarea alege-

rilor din noiembrie anul tre-

cut au pătat serios imaginea 

liderului Statelor Unite ale 

Americii. Agenţia France 

Presse prezintă principalele 

date care au marcat perioa-

da cuprinsă între anunţul 

candidaturii lui Donald 

Trump şi fi nalul mandatului 

său la Casa Albă.

16 iunie 2015: Miliardarul 

american îşi anunţă candida-

tura la alegerile prezidenţiale, 

într-un eveniment organizat la 

Trump Tower din New York.

7 octombrie 2016: Difuza-

rea înregistrării unei conver-

saţii private datând din 2005 

provoacă un scandal – vorbind 

despre femei, Donald Trump 

dădea asigurări că „dacă eşti 

vedetă, te lasă” (cu sensul evi-

dent „să faci sex cu ele”).

8 noiembrie 2016: Donald 

Trump este ales, la vârsta de 70 

de ani, al 45-lea preşedinte al SUA.

Primele decizii

25 ianuarie 2017: Lansa-

rea proiectului de construire 

a unui zid anti-imigranţi la 

frontiera dintre SUA şi Mexic.

27 ianuarie 2017: Decre-

tul care interzice intrarea în 

SUA a cetăţenilor unui număr 

de şapte ţări cu populaţie ma-

joritar musulmană.

1 iunie 2017: Anunţul ieşi-

rii SUA din Acordul de la Paris 

privind schimbările climatice.

20 decembrie 2017: Adop-

tarea în Congres a celei mai 

mari scăderi de impozite din 

ultimii 31 de ani.

15 iunie 2018: Donald 

Trump declară un război 

comercial cu China prin im-

punerea taxei vamale de 

25% asupra unor importuri 

în valoare de 50 miliarde 

de dolari.

septembrie 2019: Rata şo-

majului la un nivel minim, de 

3,5%, în ultimii 50 de ani.

Diplomaţie

6 decembrie 2017: Recu-

noaşterea Ierusalimului drept 

capitală a statului Israel, în po-

fi da protestelor internaţionale.

8 mai 2018: Anunţul retra-

gerii SUA din Acordul nuclear 

internaţional încheiat cu Iranul.

27 octombrie 2019: Anun-

ţul morţii liderului grupării Stat 

Islamic, Abu Bakr al-Baghda-

di, în cursul unei operaţiuni 

militare americane în Siria.

3 ianuarie 2020: Puternicul 

general iranian Qassem Solei-

mani este ucis într-o lovitură 

americană cu dronă la Bagdad.

Înfrângeri şi divizare

2 august 2017: În timpul 

unui miting al extremei drepte 

la Charlottesville (statul Virgi-

nia), un simpatizant neonazist 

intră cu automobilul într-un 

grup de manifestanţi antirasişti, 

cauzând moartea unei persoa-

ne – preşedintele îşi atrage cri-

tici după ce declară că există 

„oameni buni de ambele părţi”.

20 iunie 2018: Donald 

Trump pune capăt practicii 

separării copiilor care trec 

frontiera cu Mexic împreună 

cu părinţii lor.

6 noiembrie 2018: În ca-

drul alegerilor de la jumăta-

tea mandatului, opoziţia de-

mocrată reia controlul în Ca-

mera Reprezentanţilor. Sena-

tul rămâne republican.

25 mai 2020: George Floyd, 

un bărbat afro-american în 

vârstă de 46 de ani, moare la 

Minneapolis, asfi xiat sub ge-

nunchiul unui poliţist alb, in-

cident urmat de ample pro-

teste contra rasismului şi bru-

talităţii poliţiei – Trump de-

nunţă revoltele care vor să 

„distrugă” America.

Anchete şi primul 
impeachment

7 mai 2017: Robert Mueller, 

fost şef al Biroului Federal de 

Investigaţii (FBI), este numit 

procuror special în ancheta pri-

vind suspiciunile de complici-

tate între echipa de campanie 

a lui Donald Trump şi Rusia.

18 aprilie 2019: Publica-

rea raportului Mueller care nu 

evidenţiază o complicitate, fă-

ră a-l exonera totuşi pe Trump; 

apropiaţi de-ai săi au avut nu-

meroase contacte cu interme-

diari ruşi şi Moscova a inter-

venit în campanie în favoarea 

candidatului republican.

18 decembrie 2019: Mili-

ardarul republican este pus 

sub acuzare de Camera Re-

prezentanţilor, care îi repro-

şează că în iulie acelaşi an a 

exercitat presiuni asupra Ucrai-

nei pentru ca Kievul să lan-

seze o anchetă pentru corup-

ţie contra lui Joe Biden.

5 februarie 2020: Donald 

Trump este achitat de Senat 

în timpul procedurii de des-

tituire („impeachment”), du-

pă un vot care a respectat li-

niile partidelor.

Un an de campanie haotică

25 martie 2020: Senatul 

aprobă un plan de ajutor is-

toric de 2.000 miliarde de do-

lari pentru o economie care 

plonjează în cea mai gravă 

criză după 1929, cauzată de 

epidemia de COVID-19.

18 septembrie 2020: Ju-

decătoarea progresistă Ruth 

Bader Ginsburg, de la Cur-

tea Supremă, moare; Donald 

Trump o desemnează în 

funcţia vacantă pe Amy Co-

ney Barrett, care devine al 

treilea judecător numit la 

Curtea Supremă în timpul 

mandatului său.

2 octombrie 2020: Testat 

pozitiv la COVID-19, Donald 

Trump este internat într-un 

spital militar pentru trei zile.

7 noiembrie 2020: Media 

americane anunţă înfrângerea 

lui Donald Trump în faţa de-

mocratului Joe Biden în ale-

gerile prezidenţiale desfăşu-

rate în 3 noiembrie 2020.

6 ianuarie 2021: Susţinători 

de-ai lui Donald Trump iau cu 

asalt Congresul în plină proce-

dură de certifi care a victoriei 

lui Joe Biden – bilanţul este de 

cinci morţi, dintre care un mem-

bru al poliţiei Capitoliului.

13 ianuarie 2021: Donald 

Trump devine primul preşe-

dinte al SUA care face obiec-

tul unei a doua proceduri de 

impeachment, pentru „incita-

re la revoltă” în timpul vio-

lenţelor din 6 ianuarie.

Era Donald Trump s-a încheiat
Mandatul lui Donald Trump de preşedinte al SUA a fost marcat 
de o dezvoltare a economiei, umbrită însă de criza provocată 
de COVID-19 și de acuzațiile nebune la alegerile din toamnă

Donald Trump a declarat că nu va participa la ceremonia de învestitură a lui Joe Biden
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PIERDERI

¤ Subsemnatul Ioniţă Vasile, admi-
nistrator statutar al COLORDROPS 
CREATIONS SRL, 41373716, 
J12/2793/2019, declar pierdute 
următoarele documente:

- Certifi catul de înregistrare

- Certifi catul constatator prin care 
s-a autorizat desfășurarea activi-
tăţilor la terţi;

- Certifi catul constatator din care 
rezultă că nu se desfășoară activi-
tăţile prevăzute în actul constitu-
tiv la sediul social;

¤ EXPOSED DIGITAL S.R.L., C.U.I. 
RO 37422080, J12/1765/2017, 
declar pierdut C.I.F. pentru TVA. 
Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru activităţi desfășurate în a-
fara sediului emis la data de 
19.04.2013 al societăţii PARA-
DIGMA FOREST S.R.L. 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, 
„Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se 

taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul 

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie a

ARTEX S.C.M.

cu sediul social în Cluj-Napoca Str. Brassai Samuel nr. 7, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară (O) și extraordinară 
(EO) în data de 10.02.2021, la ora 13,30, respectiv 14,30, 
la adresa Cluj-Napoca str. Dr. Louis Pasteur nr. 73 et. 2.

În cazul în care la prima convocare adunarea generală 
nu va fi  statutară, se va replanifi ca pentru data de 11.02.2021 
la orele 13,30, respectiv 14,30 la aceeași adresă.

ORDINEA DE ZI:

O1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de 
Administraţie, a situaţiei economico-fi nanciare, a bilanţu-
lui contabil, a contului de profi t și pierderi, a realizării con-
tractului de administrare și de gestionare a atelierului de 
producţie, realizarea criteriilor de performanţă, a planului 
de investiţii, a raportului cenzorului de certifi care a bilan-
ţului, descărcarea de gestiune, pentru anul fi scal 2020;

O2. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli, a contractului de administrare și gestionare a 
atelierului de producţie, a criteriilor de performanţă, a pla-
nului de investiţii pentru anul 2021;

O3. Prezentarea Raportului Consiliului Social pe anul 
2020 și a propunerilor pentru 2021;

O4. Prezentarea și aprobarea hotărârii Adunării gene-
rale referitoare la clauzele generale privind raporturile de 
muncă și a sistemului de salarizare pe anul 2021, a R.O.I. 
și R.O.F. cu modifi cările legale actuale;

O5. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie și 
a președintelui;

O6. Alegerea delegaţilor la A.G./U.J.C.M. Cluj;
O7. Alegerea membrilor Comisiei sociale;
O8. Diverse.
EO1. Împuternicirea Consiliului de Administraţie de a 

angaja credite, garantarea lor cu imobilizări corporale din 
patrimoniu, de a semna documentele de credit de către 
președinte;

EO2. Mandatarea Consiliului de Administraţie de a lua 
hotărâri privind transmiterea în folosinţă, vânzare, dona-
rea și/sau casarea imobilizărilor corporale și a materiale-
lor de natura obiectelor de inventar în folosinţă aparţinând 
cooperativei, neutilizate, vechi, complet amortizate.

EO3. Modifi carea Statutului: art. 3 aliniatul 4 teza fi nală 
“... aport minim la capitalul social de 400 lei al fi ecărui coo-
perator...” se modifi că în “... aport minim la capitalul social 
de 1.000 lei al fi ecărui cooperator.” și art. 49 aliniatul 9. “Va-
loarea minimă obligatorie a aporturilor individuale stabilită 
la data adoptării prezentului statut, este de 400 lei RON.” se 
modifi că în: “Valoarea minimă obligatorie a aporturilor indi-
viduale stabilită la data de 10.02.2021, este de 1.000 lei.”

Termenul pentru depunerea a diferenţei de aport indi-
vidual va fi  până la data de 30.06.2021 inclusiv.

EO4. Aprobarea retragerii unor membrii cooperatori și 
a cooptării de noi membrii.

Consiliul de Administraţie

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
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NOTIFICARE

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 38, et.1, ap. 18, jud. 
Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 1246 și a-
vând C.I.F. 43151830, reprezentată prin asociat coordona-
tor Laura Huţanu, în calitate de administrator judiciar al UTO-
PIC EVENTS S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en proce-
dure collective), conform Sentinţei civile nr. 85 pronunţată 
în ședinţa publică din data de 14.01.2021, în dosarul nr. 
732/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii UTOPIC EVENTS S.R.L. (sediu: 
Sat Florești, Comuna Florești, str. Pădurii, nr. 32, ap. 10, 
jud. Cluj, C.U.I. 37935123, J12/4674/2017) că faţă de a-
ceasta a fost deschisă procedura insolvenţei în formă ge-
nerală prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admi-
tere a creanţelor asupra averii debitoarei este 01.03.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întoc-
mirea, afi șarea si comunicarea tabelului preliminar al cre-
anţelor este 22.03.2021.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute, sau, după caz, 
netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar 
de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului prelimi-
nar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contesta-
ţii împotriva tabelului preliminar de creanţe și pentru de-
fi nitivarea tabelului de creanţe este 15.04.2021.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii UTOPIC 
EVENTS S.R.L. va avea loc în data de 29.03.2021 ora 14.00, 
la sediul VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. – Cluj-Napoca, Ca-
lea Dorobanţilor, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj. 

NOTIFICARE

Subscrisa, VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul 
în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 38, et.1, ap. 18, jud. 
Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 1246 și a-
vând C.I.F. 43151830, reprezentată prin asociat coordona-
tor Laura Huţanu, în calitate de administrator judiciar al RE-
DHEAT GFT SRL (în insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective), conform Sentinţei civile nr. 52 pronunţată în șe-
dinţa publică din data de 13.01.2021, în dosarul nr. 
789/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii REDHEAT GFT SRL (sediu: Cluj-Na-
poca, str. Traian Vuia, nr. 25A, jud. Cluj, având C.U.I. 
29819314, J12/469/2012 ) că faţă de aceasta a fost des-
chisă procedura insolvenţei în formă generală prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admi-
tere a creanţelor este 24.02.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întoc-
mirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului preliminar al creanţelor este 17.03.2021.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute, sau, după caz, 
netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar 
de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului prelimi-
nar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contesta-
ţii împotriva tabelului preliminar de creanţe și pentru de-
fi nitivarea tabelului de creanţe este 07.04.2021.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii REDHEAT 
GFT SRL va avea loc în data de 22.03.2021, ora 14.00, la 
sediul VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. – Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj. 

NOTIFICARE

Subscrisa, VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 38, et.1, ap. 18, jud. Cluj, 
înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 1246 și având 
C.I.F. 43151830, reprezentată prin asociat coordonator Lau-
ra Huţanu, în calitate de administrator judiciar al MARKON 
IDENTITY SRL (în insolvenţă, in insolvency, en procedure col-
lective), conform Sentinţă civilă nr. 53 pronunţată în ședinţa 
publică din data de 13.01.2021, în dosarul nr. 812/1285/2020 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii MARKON IDENTITY SRL (sediu: 
Cluj-Napoca, Piaţa UNIRII, Nr. 14, Ap. 16, Judeţ Cluj; C.U.I. 
24843311, J12/4837/2008) că faţă de aceasta a fost des-
chisă procedura insolvenţei în formă generală prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admi-
tere a creanţelor este 24.02.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întoc-
mirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului preliminar al creanţelor este 17.03.2021.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute, sau, după caz, 
netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar 
de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului prelimi-
nar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contesta-
ţii împotriva tabelului preliminar de creanţe și pentru de-
fi nitivarea tabelului de creanţe este 07.04.2021.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii MARKON 
IDENTITY SRL va avea loc în data de 22.03.2021, ora 14.00, 
la sediul VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. – Cluj-Napoca, Ca-
lea Dorobanţilor, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj.

ANUNŢ

Absolvenţii Liceului Sanitar, promoţia 1981, optică 

medicală, sunt rugaţi să mă contacteze la 00353861609900, 

sau what's app, sau email vasydor@hotmail.com,în ve-

derea organizării reuniunii de 40 de ani. Anunţul este 

pentru cei care nu sunt în grup. 

Doru Covasa

(J12/274/2011, C.U.I. 
28033482), cu sediul în sat Sân-
craiu, comuna Sâncraiu, nr. 87, 
jud. Cluj. Îl declar nul.

¤ Pierdut Certificat de Înregis-
trare RĂCHITEANU SÂNZÂIANA 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 
cu sediul profesional în Munici-
piul CLUJ-NAPOCA, Str. MEHE-
DINŢI, Nr. 1-3, Bl. C1, Sc. 2, Et. 
7, Ap. 112, Jud. CLUJ, CUI 
32883473, 
F12/459/06.03.2014, seria B 
Nr. 2902062. Îl declar nul.

¤ Subscrisa societate GENERAL 
CONS S.R.L., cu sediul în sat Jucu 
de Mijloc, comuna Jucu, nr. F.N., 
jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub 
nr. J12/1816/2004, având C.U.I. 
16425180, prin prezenta declarăm 
pierderea următoarelor: Certifi cat 
constatator nr. 118991/2005 – 
Punct de lucru, Certifi cat constata-
tor nr. 62350/2007 – Sediu. Le de-
clarăm nule.
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ANUNŢ PUBLIC

În atenția cetățenilor din localitatea Bobâlna, comuna 
Bobâlna, județul Cluj,  Unitatea administrativ -teritorială 
Bobâlna, din județul Cluj, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorele nr. 6 și 46  , 
începând cu data de 26.01.2021 pe o perioadă 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 .

COMUNICAT DE PRESĂ

Cristian Matei, primarul municipiului Turda: ,,Turda a 
început vaccinarea populaţiei, în cea de-a doua etapă a 
campaniei de vaccinare împotriva COVID-19!

Suntem bucuroși că am reușit să punem totul la punct 
la timp și mai ales că turdenii s-au programat în număr atât 
de mare pentru a primi acest vaccin. Toate locurile disponibile 
prin platforma de programare au fost ocupate până în data 
de 8 februarie, urmând ca la centrul de vaccinare de la 
Colegiul Naţional Mihai Viteazul să se facă circa 60 de 
vaccinuri pe zi. Acest lucru denotă că turdenii sunt dispuși 
să contribuie la binele comun și să punem împreună capăt 
acestei pandemii care în ultimul an ne-a pus la grele încercări.

Depunem toate eforturile pentru ca toţi cei care doresc 
să se vaccineze să aibă această posibilitate, așadar și celelalte 
două spaţii, respectiv sala de sport a Școlii Horea, Cloșca 
și Crișan și Sala de sport a liceului Liviu Rebreanu sunt 
pregătite pentru a fi  autorizate de către DSP.

Pe această cale, vreau să vă mulţumesc încă o dată celor 
care v-aţi implicat și aţi depus eforturi pentru ca aceste centre 
de vaccinare să fi e pregătite la timp, și nu în ultimul rând 
mulţumesc și tuturor cadrelor medicale care s-au implicat 
sau care se vor implica în acest program de imunizare.

COMUNICAT DE PRESĂ

În curând se va schimba complet modul de gestionare 
a deşeurilor în municipiul Turda. O nouă companie de 
salubritate va asigura aceste servicii din acest an.

Având în vedere faptul că noul Centru de Management 
Integrat al Deșeurilor a devenit operaţional, serviciile de 
salubritate în judeţul Cluj vor fi  asigurate de alţi operatori, 
în baza licitaţiilor organizate de Consiliul Judeţean Cluj, prin 
intermediul ADI Eco-Metropolitan Cluj. Astfel, pentru municipiul 
Turda licitaţia a fost câștigată de SUPERCOM S.A.

Potrivit informaţiilor pe care le avem până în acest 
moment, noua fi rmă va începe activitatea în municipiul 
Turda cel tarziu în luna mai a acestui an, iar reprezentanţii 
companiei ne-au informat că vor veni cu circa 25 de mașini 
noi, euro 6, din 2020, și vor asigura servicii de înaltă calitate 
(cu sistem de cântărire, sistem GPS la mașini pentru urmărirea 
trasabilităţii deșeurilor, etc).

În anul 2020 în Turda a fost lansat și un proiect pilot de 
colectare selectivă, constând în colectarea separată a 
deșeurilor în zona de case din cartierul Turda Nouă. Astfel, 
locuitorii din cartierul Turda Nouă primesc regulat sacii 
necesari pentru colectarea selectivă a deșeurilor și pliantele 
de informare, acest proiect urmând să fi e extins la nivelul 
întregului municipiu, astfel încât să ne aliniem normelor 
europene în vigoare.

,,Odată cu aceste schimbări, vom intra într-o cu totul altă 
etapă în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor atât în 
municipiul Turda cât şi în întreg judeţul Cluj, aceste servicii 
urmând să fi e prestate la o calitate net superioară şi cu costuri 
mai reduse.“ – primarul Municipiului Turda, Cristian Matei.

CONVOCATOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE 
EXTRAORDINARE

A ACŢIONARILOR LIFE IS HARD S.A.
În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, 

republicata, cu modifi cările și completările ulterioare, ale 
prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă, 
ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă,

Consiliul de Administraţie al Societăţii LIFE IS HARD – S.A., 
persoană juridică română înfi inţată și funcţionând în conformitate 
cu legislaţia română, înregistrată la Ofi ciul Registrului Comerţului 
sub nr. J12/1403/2004, cod de înregistrare fi scală RO16336490, 
cu sediul în Florești, Strada Avram Iancu nr. 500, judeţul Cluj, 
(denumită în continuare „Societatea”), convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR Societăţii, pentru data de 24.02.2021, ora 
11.00, la sediul societăţii din Florești, str. Avram Iancu, nr. 
500, judeţul Cluj, sala “Aquarium”, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârșitul zilei de 11.02.2021 (data de referinţă) 
în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., 
având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea dobândirii de către Societate a tuturor 
părţilor sociale (100%) ale societăţii INNOBYTE SOLUTIONS 
S.R.L., cu sediul în București, B-duI. Regiei nr. 6B, bl. 2, et. 
4+Mansardă, birou 2, Sector 6, având Nr. Reg. Com. 
J40/3190/2009 și CUI 25259389.

2. Aprobarea, autorizarea și împuternicirea Consiliului de 
Administraţie al Societăţii, cu putere și autoritate deplină, să 
stabilească mecanismul concret pentru dobândirea de către 
Societate a părţilor sociale menţionate la punctul 1 de mai 
sus, inclusiv să negocieze și să stabilească, în numele și pe 
seama Societăţii, contraprestaţia, modalitatea și termenele 
de plată, precum și orice alte clauze și condiţii, în vederea 
dobândirii părţilor sociale menţionate la punctul 1 de mai sus.

3. Aprobarea contractării/prelungirii unei noi linii de credit 
în limita a maxim 2 mil LEI, pentru fi nanţarea activităţii curente 
în condiţiile de creditare negociate cu Raiffeisen Bank S.A..

4. Aprobarea, autorizarea și împuternicirea în numele și 
pe seama Societăţii a Consiliului de Administraţie, să negocieze 
și să aprobe condiţiile de contractare a creditului de la punctul 
3 de mai sus.

5. Având în vedere Hotărârea AGEA din 23.12.2019, cu 
referire la emisiunea de obligaţiuni, se solicită aprobarea 
modifi cării condiţiilor privind emiterea și admiterea la 
tranzactionare a obligatiunilor, respectiv:

a.Aprobarea emiterii de către Societate de obligaţiuni 
corporative convertibile, negarantate, având atașată o opţiune 
de răscumpărare anticipată din partea Societăţii („call option”).

Obligaţiunile vor fi  oferite iniţial spre subscriere acţionarilor 
înregistraţi la Data de înregistrare stabilită de AGEA, conform 
dreptului de preferinţă al acestora prevăzut de art. 2161 din 
Legea 31/1990. Perioada de exercitare a dreptului de 
preferinţă va fi  stabilită prin prospectul de emisiune. 
Obligaţiunile rămase nesubscrise de către acţionarii societăţii 
vor face obiectul unui plasament privat sau ofertă publică 
adresată investitorilor interesaţi.

Obligaţiunile vor fi  emise în RON, urmând a avea o 
scadenţă de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o 
rată anuală a dobânzii de maximum 8%/an, plătibilă 
trimestrial, valoarea totală maximă de emisiune fi ind 
echivalentul a 1.500.000 (un milion de euro) EUR la cursul 
BNR EUR/RON de la data adoptării AGEA.

Dreptul de conversie va putea fi  exercitat în trimestrul 11 
calculat de la data emiterii obligaţiunilor, în condiţiile stabilite 
prin prospectul de emisiune, preţul de conversie urmând a 
fi  egal cu media ponderată a preţului acţiunilor din cadrul 
tranzacţiilor efectuate pe piaţa Aero a BVB, pe care sunt 
tranzacţionate acţiunile Societăţii, din ultimul an anterior 

conversiei la care se va aplica o reducere de maxim 15%. 
Obligaţiunile vor putea fi  convertite în acţiuni în limita unui 
plafon de maxim 15% din capitalul social al Societăţii de la 
data conversiei.

În măsura în care, în urma exercitării dreptului de conversie, 
ar trebui emise acţiuni reprezentând mai mult de 15% din 
capitalul social al Societăţii de la data conversiei, Societatea 
va emite acţiuni în limita a maxim 15% din capitalul social 
al Societăţii de la data conversiei, acestea urmând a fi  
distribuite proporţional celor care și-au exercitat dreptul de 
conversie (fi ecăruia raportat la procentul pe care îl reprezintă 
obligaţiunile cu privire la care și-a exercitat dreptul de conversie 
din totalul obligaţiunilor cu privire la care s-a exercitat dreptul 
de conversie), urmând ca în privinţa obligaţiunile rămase 
neconvertite să se aplice regulile referitoare la plată și 
răscumpărare stabilite prin prospectul de emisiune.

Societatea își va putea exercita dreptul de răscumpărare 
în trimestrul 13 calculat de la data emiterii obligaţiunilor, în 
condiţiile stabilite prin prospectul de emisiune.

b. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii, 
cu putere și autoritate deplină, să efectueze toate formalităţile 
necesare conform legii în vederea emiterii efective a 
obligaţiunilor conform condiţiilor aprobate prin hotărârea 
AGEA, Consiliul de Administraţie fi ind astfel împuternicit 
inclusiv să stabilească rata anuală a dobânzii în limita 
plafonului prevăzut la lit. a, procedura și condiţiile concrete 
pentru exercitarea dreptului de conversie respectiv dreptului 
de răscumpărare în limitele și conform celor stabilite la lit. 
a, perioada concretă de exercitare a dreptului de preferinţă 
la subscrierea obligaţiunilor emise, tipul de desfășurare 
(ofertă publică sau plasament privat), intermediarul 
emisiunii, să redacteze și să semneze prospectele/
memorandumurile de emisiune, precum și orice alte 
documente necesare în legătură cu emisiunea obligaţiunilor 
și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

c. Aprobarea admiterii la tranzacţionare pe sistemul multilateral 
de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori București S.A. 
și mandatarea Consiliului de Administraţie al Societăţii să 
stabilească data, structura și condiţiile listării, precum și să 
efectueze toate demersurile și formalităţile necesare, necesare 
conform legii și/sau solicitate de orice instituţie, inclusiv 
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori București, 
Depozitarul Central, Registrul Comerţului etc. pentru aducerea 
la îndeplinire a hotărârii AGEA.

6. Aprobarea datei de 16.03.2021 ca „dată de înregistrare“, 
conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă și conform 
art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7. Aprobarea datei de 15.03.2021 ca „ex-date“, conform 
art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

8. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, 
a d-lui Chis Cătălin, Președinte al Consiliului de Administraţie, 
pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, pentru a 
semna hotărârile acţionarilor, precum și orice alte documente 
în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile 
și formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării 
hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare și 
înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice 
altă instituţie publică.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
altor condiţii de validitate, AGEA se va ţine în data de 
25.02.2021 ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de 
zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la aceeași dată de referinţă.

Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și 
desfășurarea Adunărilor Generale se pot obţine de la sediul 
Societăţii acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin 
e-mail: offi ce@lifeishard.ro, la adresa https://www.lifeishard.
ro/relatia-cu-investitorii/.

LIFE IS HARD S.A.
Preşedintele Consiliului de Administraţie

CHIS CĂTĂLIN

CONVOCATOR

Administratorul unic al

REGISTRUL MIORIŢA S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 20/A, 
jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/1267/1997, 
C.I.F. RO 9599222

convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
22.02.2021, respectiv 23.02.2021 în cazul în care nu sunt 
întrunite condiţiile cerute de prevederile legale la prima 
convocare, la ora 13:00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 
referinţă 12.02.2021, care au dreptul de a participa și vota 
în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare contabile la 31.12.2020, 
a repartizarii profitului și descărcarea de gestiune a 
administratorului, precum și aprobarea BVC-ului pe anul 2021.

Administrator unic,
dl. Borodi Mirel Ioan

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

KAUFLAND ROMÂNIA SCS în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ pentru construire 
complex comercial, amenajare acces auto şi pietonal, 
amenajări exterioare şi sistematizare verticală, amplasare 
cort şi container fastfood, adăpost cărucioare, post de 
transformare şi post de conexiuni, pilon, totem şi panouri 
publicitare, împrejmuire, amenajare spaţii verzi, 
branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi urbane, 
deviere reţele“, propus a fi  amplasat în comuna Florești, 
sat Florești, str. Cetăţii, nr. 101-103, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului din Cluj-Napoca, str. Deva, nr. 1-7, ap. 2 în 
zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, din data 
20.01.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 06.02.2021, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264–410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00
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Handbaliştii clujeni 
reîncep sezonul
Începând de joi și până du-
minică, 24 ianuarie, sunt 
programate meciurile celui 
de-al doilea turneu al 
Diviziei A la handbal mascu-
lin. Federaţia Română de 
Handbal a decis împărţirea 
echipelor participante în trei 
serii a câte 8 echipe.
Echipa Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj face parte 
din Seria C alături de CSU 
Politehnica Timișoara, CNOPJ 
Timișoara, CSM Oradea, AHC 
Potaissa Turda, ACS Academia 
de handbal Minaur Baia Mare, 
CSM Sighișoara și ACS Szejke 
Odorheiu Secuiesc.
„U“ Cluj va juca după următo-
rul program:
 „U” Cluj – CSU Politehnica 
Timișoara ( Joi, 21.01.2021, 
ora 15:20)
 CSM Oradea – „U” Cluj ( 
Vineri, 22.01.2021, ora 12:40)
 „U” Cluj – Academia Minaur 
Baia Mare (Sâmbătă, 
23.01.2021, ora 20:00)
 AHC Potaissa Turda – „U” 
Cluj (Duminică, 24.01.2021, 
ora 12:10)
Meciurile vor avea loc în sala 
„Gheorghe Bariţiu” din Turda.

Două cazuri noi 
de COVID-19 
la Australian Open
Doi jucători care urmează să 
participe la Openul Australiei 
la tenis (8-21 februarie) au 
fost testaţi pozitiv la Covid-19, 
au anunţat marţi autorităţile 
sanitare locale, numărul cazu-
rilor care au legătură cu tur-
neul de Mare Șlem ajungând 
astfel la șapte.
Departamentul pentru sănătate 
al statului Victoria a precizat că 
în total nouă persoane au fost 
depistate pozitiv, însă două 
sunt considerate cazuri vechi.
Ministerul Sănătăţii din statul 
Victoria a precizat că doi jucă-
tori și o a treia persoană le-
gată de această competiţie 
sunt infectate cu noul corona-
virus. Este vorba de o femeie 
de 20 de ani și de doi bărbaţi 
în vârstă de 30 de ani.
Prestigiosul turneu de la 
Melbourne, care urmează să 
debuteze pe 8 februarie, cu o 
întârziere de trei săptămâni 
faţă de data iniţială, este 
perturbat după detectarea 
unor cazuri de Covid-19 în 
rândul celor o mie de jucători 
și membri ai anturajului lor, 
care au sosit recent în 
Australia la bordul unor zbo-
ruri charter.

Mandzukic a semnat 
cu AC Milan
Mario Mandzukic a semnat un 
acord valabil până la fi nalul a-
cestui sezon cu AC Milan, care 
include și o opţiune pentru un 
sezon suplimentar, a anunţat 
marţi liderul campionatului de 
fotbal al Italiei.
Mandzukic era jucător liber 
din vara trecută, după ce 
și-a reziliat contractul cu 
echipa Al-Duhail din Qatar, 
pentru care a marcat un gol 
în șapte meciuri.
În vârstă de 34 ani, fotbalistul 
croat a evoluat anterior timp 
de patru ani la Juventus Torino, 
formaţie în tricoul căreia a dis-
putat 118 partide în Serie A, în-
scriind 31 de goluri.

Pe scurt

Tehnicianul Adrian Vasile 

(38 de ani), care ocupă 

funcţia de antrenor prin-

cipal al formaţiei CSM 

Bucureşti, a fost instalat 

ofi cial, marţi, în funcţia 

de selecţioner al primei 

reprezentative de handbal 

feminin a României.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Handbal, Alexandru 

Dedu, a declarat, în cadrul 

conferinţei de presă organiza-

te cu ocazia prezentării ofi ci-

ale a noului selecţioner, că 

Adrian Vasile a semnat un 

contract valabil până în 20 de-

cembrie 2021.

„Adrian Vasile a acceptat 

să fi e antrenorul echipei na-

ţionale şi ne-am pus de acord, 

iar acum vom semna contrac-

tul. Eu sunt mai liniştit acum, 

avem un staff tehnic, avem 

un program clar de pregătire 

şi de abordare a primului 

obiectiv, califi carea la Jocuri-

le Olimpice. Lucrurile sunt pu-

se pe un drum corect, spun 

eu. Contractul este valabil pâ-

nă pe 20 decembrie anul cu-

rent şi îmi doresc din sufl et 

să ne oblige actualul staff teh-

nic să semnăm pe tot ciclul 

olimpic pentru Paris”, a pre-

cizat Dedu.

La rândul său, Adrian Va-

sile, care îl înlocuieşte pe Bog-

dan Burcea, după ce contrac-

tul acestuia scadent la 31 de-

cembrie 2020 nu a mai fost 

prelungit de FRH, a afi rmat 

că este foarte onorat de pro-

punerea de a deveni selecţio-

nerul echipei naţionale.

„Este extrem de onorant să 

fi u în această poziţie. Fără în-

doială este cea mai mare onoa-

re a vieţii mele să fi u antre-

norul echipei naţionale... o 

echipă naţională cu care am 

crescut la televizor. Este un 

drum pe care de abia aştept 

să-l începem. Eu şi staff-ul 

meu suntem foarte motivaţi 

să ne îndeplinim primul obiec-

tiv de a ne califi ca la JO de la 

Tokyo”, a spus Vasile, care va 

continua şi ca antrenor al for-

maţiei CSM Bucureşti.

Adi Vasile, noul selecţioner 
al Naționalei României

Cristi Bălgrădean, porta-

rul lui CFR Cluj , s-a acci-

dentat în meciul cu Sepsi 

Sf. Gheorghe şi ratează 

cel puţin două meciuri.

Goalkeeper-ul ardelenilor 

a ieşit accidentat după pri-

mele 45 de minute ale jocu-

lui de la Sfântu Gheorghe şi 

a efectuat un RMN. Conform 

jurnaliștilor de la Fanatik, 

Bălgrădean a suferit o rup-

tură fi brilară şi are şanse mi-

ci să joace cu FC Hermann-

stadt şi Astra Giurgiu.

„Azi dimineaţă (n.r. – 

marţi) am făcut un RMN şi 

acum aşteptăm rezultate-

le. Cel mai probabil este 

vorba despre o ruptură fi-

brilară care necesită unde-

va la 7 zile de pauză. Eu 

asta sper! Dar, sută la su-

tă vom şti abia după ce pri-

mesc diagnosticul.

Accidentarea nu a picat 

bine deloc, dar vestea bună 

este că acum jucăm la o săp-

tămână şi am timp să mă 

recuperez. Abia luni avem 

meci cu Hermannstadt în 

deplasare. Din păcate, este 

prima accidentare din cari-

eră, acum, la 32 de ani! Nu 

am avut nicio accidentare! 

Deloc, deloc!

M-am accidentat la sprin-

tul de după şutul jucătoru-

lui de la Sepsi, nu la şut cum 

s-a vehiculat. Am simţit că 

muşchiul este întins la ma-

xim. Când au intrat doctorii 

pe teren, era aproape minu-

tul 40, le-am şi spus că la 

pauză o să fac schimbare 

pentru că simţeam că mi se 

rupe muşchiul!”, a declarat 

Bălgrădean, pentru Fanatik.

Cât lipsește „Pufi” Bălgrădean? Portarul 
lui CFR Cluj a făcut primele declarații

Dusko Vujosevic a venit 

la Cluj-Napoca cu planuri 

mari pentru a dezvolta 

baschetul românesc şi s-a 

implicat constant în ulti-

mul an în cariera tinerilor 

din academie, dar şi în 

viaţa echipei de seniori.

Tehnicianul sârb a fost pre-

zent la conferinţa de presă 

premergătoare turneului de la 

Sibiu şi a avut o serie de de-

claraţii surprinzătoare şi cu o 

ţintă clară: agenţii de jucători.

„Unul dintre cei mai ta-

lentaţi români a plecat în 

Statele Unite ale Americii 

pentru a se dezvolta pe plan 

profesional. Eu personal îi 

doresc toate cele bune şi mult 

noroc să ajungă unde trebu-

ie pentru a-şi atinge obiecti-

vele. Din păcate, în multe ţă-

ri mai puţin dezvoltate se în-

tâmplă ca jucătorii să plece 

în străinătate. Nu cred că es-

te cel mai bun lucru posibil, 

deoarece acest fenomen se 

întâmplă şi în Serbia. Acest 

lucru se întâmplă doar din 

cauza agenţilor de jucători 

care au propriile interese. Eu 

nu îi respect pe aceşti oa-

meni şi această meserie, de-

oarece se gândesc în primul 

rând la ei şi doar după la ju-

cător. Cred că tinerii se pot 

dezvolta şi în România. Nu 

pot să accept ca un om să 

fi e agent, antrenor şi condu-

cător de club în acelaşi timp. 

Agenţii de jucători nu ar tre-

bui să mai spună că vor să 

ajute baschetul românesc, 

deoarece ei îşi văd doar pro-

priul interes. Dacă tinerii ju-

cători români pleacă în stră-

inătate, iar cei mediocrii ră-

mân să joace în Liga Naţio-

nală, atunci baschetul româ-

nesc nu va progresa nicio-

dată”, a declarat Vujosevic.

U-BT Cluj-Napoca, două 
meciuri tari la Sibiu

U-BT Cluj-Napoca joacă 

în această săptămână două 

meciuri tari la Sibiu. Echipa 

antrenată de Vusko Vujose-

vic întâlneşte CSU Sibiu şi 

BCM Piteşti pe 21 şi 22 ia-

nuarie. Trupa clujeană este 

neînvinsă în acest sezon, în-

să duelul împotriva celor de 

la CSU Sibiu se anunţă ex-

trem de încins.

„Dacă ne uităm, sincer, cel 

mai greu turneu este cel ca-

re urmează de la Sibiu. Întâl-

nim în prima zi echipa gaz-

dă, care joacă foarte bine aca-

să. Este echipa cu cel mai 

bun record după noi. Al doi-

lea meci, contra Piteşti este 

la fel de greu, deoarece au o 

echipa de calitate, pregătită 

de antrenorul echipei naţio-

nale a României. CSU Sibiu 

este o echipă foarte atletică, 

care se simte fi zic pe teren. 

În majoritatea meciurilor do-

mină fi zic şi prin numărul de 

recuperări. Agresivitatea lor 

se vede în primul rând la re-

cuperările ofensive. Au mul-

tă încredere şi au trei jucă-

tori cu peste 50% la aruncă-

rile de trei puncte. Joacă un 

baschet ofensiv şi au avut 

multe meciuri cu peste 90 de 

puncte. E un meci de tradi-

ţie în care niciodată nu exis-

tă o echipă favorită. Noi 

avem cele mai bune condi-

ţii, cea mai bună sală, cel 

mai bun buget şi vrem să 

fi m campioni. Obiectivul nos-

tru de a fi  campioni este ba-

zat pe fapte reale. Adversarii 

noştri joacă cu o motivaţie ex-

traordinară pentru că vor să 

impresioneze în meciurile cu 

noi. Mulţi dintre ei încearcă 

să se facă remarcaţi şi să a-

jungă eventual la Cluj”, a de-

clarat Vujosevic despre me-

ciul de la Sibiu.

Vujosevic, iritat de agenții jucătorilor 
de la U-BT Cluj: „Își văd propriul interes”
Dusko Vujosevic a părut deranjat de plecarea lui Tudor Șomăcescu în SUA 
și a dat vina pe impresari pentru acest transfer

Dusko Vujosevic (foto centru) a criticat plecarea lui Tudor Şomăcescu în Statele Unite ale Americii 
la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Sibiu
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