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SOCIAL

Cluj-Napoca, în topul 
orașelor pline de gunoi?
Gunoaiele împânzesc periferiile orașelor ma-
ri. Clujul s-ar afl a în topul orașelor cu rampe 
ilegale de deșeuri în păduri.  Pagina 5

ACTUALITATE

Medic din Cluj, 
acuzat de malpraxis
Un medic chirurg la Spitalul de Copii din Cluj 
este acuzat că ar fi  lăsat o fetiţă de 3 ani cu 
oasele strâmbe după o operaţie.  Pagina 3

ECONOMIE

Afacerist clujean, 
scrisoare către Guvern
Un antreprenor cere ajutor autorităților 
ca să își salveze afacerea, după un an de 
inactivitate.  Pagina 4

ADMINISTRAȚIE

Asfalt proaspăt turnat 
pe drumul Bistriței
Consiliul Judeţean Cluj anunţă că a recep-
ţionat lucrările de reabilitare şi moderni-
zare, pe fonduri europene.  Pagina 2

SOCIAL

5 școli din trei comune 
intră în scenariul roșu
Doar elevii din clasele primare vor merge 
fi zic la cursuri. Restul elevilor îşi vor des-
făşura activitatea exclusiv online. Pagina 5
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SĂNĂTATE

9 cazuri de infectare cu tulpina 
britanică de COVID-19, la Cluj

Institutul Naţional de Să-
nătate Publică a anunţat că 
noua tulpină din Marea Bri-
tanie, varianta SARS-CoV-2 
linia genetică B.1.1.7 circulă 
deja în jumătate din judeţe-
le ţării şi există o probabili-
tate mare de a cuprinde în-
treg teritoriul României în vi-
itorul apropiat.

Din cele 136 de cazuri de 
COVID-19 din România confi r-
mate cu noi variante ale viru-
sului, analiza epidemiologică a 
arătat că nouă se afl ă în jude-
ţul Cluj, cele mai multe fi ind 
identifi cate în Bucureşti, acolo 
unde s-au înregistrat nu mai 
puţin de 80 de cazuri.

„Sunt necesare eforturi con-
jugate pentru realizarea sec-
venţierilor şi comunicarea re-
zultatelor la DSP şi CNSCBT 
cât mai curând după fi naliza-
rea investigaţiilor de labora-
tor, în vederea realizării rapi-
de a anchetelor epidemiologi-
ce şi a instituirii măsurilor ne-

cesare faţă de cazuri şi con-
tacţi, având în vedere trans-
misibilitatea crescută a aces-
tei variante şi, conform ulti-
melor evidenţe sosite din Ma-
rea Britanie, severitatea mai 
mare a bolii pe care o gene-
rează la vârstnici”, avertizea-
ză INSP.

Până în prezent, în acest an, 
au fost comunicate la Centrul 
Naţional de Supraveghere şi 
Control al Bolilor Transmisibi-
le (CNSCBT) 499 de secvenţi-
eri fi nalizate în săptămânile 
53/2020 – 07/2021, respectiv 
până la data de 21 februarie 
2021 inclusiv, dintre care 136 
au fost confi rmate cu VOC 
202012/01 (linia genetică 
B.1.1.7), ceea ce arată că nu-
mărul corespunde unei rate de 
confi rmare de 27,3%. Potrivit 
analizei, cele mai multe cazuri 
confi rmate s-au înregistrat la 
grupa de vârstă 45-54 de ani, 
95,6% fi ind la persoane cu vâr-
sta mai mare de 25 de ani.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                   25 ianuarie 2021
 

DECESE 3

 1.114 
diagnos  c
grupe de risc

410 
teste la cerere

Internați 666

128 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

5
(situația din ul  mele 24 de ore)

1.740 de teste 

68  de cazuri la ATI

216 
teste rapide

Parkingul Hasdeu, dat în folosință din luna mai
Din cele 320 de locuri, majoritatea vor fi destinate studenţilor Universității „Babeș-Bolyai”. Pagina 2

Clujul este un „magnet” 
pentru bucureșteni
Tot mai mulţi bucureşteni „își găsesc refugiul” în Cluj-Napoca
Un sociolog bucureștean, stabilit în urmă cu câțiva ani în oraşul de pe Someş, 
vorbește despre cei care „îi calcă pe urme“. Pagina 3

Clujenii vor patinoar acoperit

Patinatorii clujeni au cerut primarului și consilierilor locali să construiască un patinoar acoperit.
Ei au arătat că, în oraș, nu au un spațiu unde să se poată antrena . Pagina 6



2 ADMINISTRAȚIE monitorulcj.ro | miercuri, 24 februarie 2021

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Drumul Bistriţei are 

32 de km de asfalt nou. 

Lucrările au costat peste 

50 de milioane de lei, 

bani primiţi de la UE.

Consiliul Judeţean Cluj 

anunţă că a recepţionat lucră-

rile de reabilitare şi moderni-

zare, pe fonduri europene, a 

loturilor 1 şi 2 ale drumului 

judeţean 109 Răscruci–Borşa–

Vultureni–Aşchileu, limită cu 

judeţul Sălaj. Lungimea tota-

lă a drumului este de aproxi-

mativ 32 de km, iar valoarea 

lucrărilor depăşeşte suma de 

51.000.000 de lei.

„Toţi cei care vor tranzi-

ta zona se vor convinge de 

faptul că, la fi nalul unor lu-

crări de mare anvergură, acest 

drum judeţean arată impe-

cabil şi se prezintă în condi-

ţii excelente de circulaţie. E 

un nou exemplu legat de fe-

lul în care, folosiţi cu înţe-

lepciune, banii europeni pot 

contribui la dezvoltarea unor 

întregi zone şi pot asigura 

un plus de bunăstare în co-

munităţile locale”, a decla-

rat preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Peste 51 de milioane 
de lei, valoarea lucrărilor

Reabilitarea drumului pre-

zintă importanţă strategică şi 

turistică, fi ind parte compo-

nentă a proiectului european 

„Drumul Bistriţei”. Proiectul 

a constat într-o serie de lu-

crări complexe, în profunzi-

mea drumului, de la funda-

ţie până la aşternerea celor 

două straturi de covor asfal-

tic, după cum informează 

Consiliul Judeţean Cluj.

Valoarea totală a investiţiei 

a fost de 51.232.712 lei fără 

TVA, din care 98% au prove-

nit din fi nanţarea europeană 

asigurată prin Programul Ope-

raţional Regional 2014-2020.

32 de kilometri de asfalt nou pe Drumul Bistriței

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

A fost lansat în dezbatere 

publică regulamentul pen-

tru închirierea locurilor 

de parcare, afl ate în admi-

nistrarea Serviciului 

Public de Interes Local 

pentru Administrarea 

Parcărilor, situate 

în Parkingul Haşdeu.

Potrivit documentului citat, 

parkingul Haşdeu are în total 

320 de locuri de parcare, dintre 

acestea 318 sunt destinate au-

toturismelor şi 2 sunt destinate 

motocicletelor şi mopedelor.

Câte locuri au studenţii 
în noul parking?

Conform Protocolului de a-

sociere încheiat între Munici-

piul Cluj-Napoca, Serviciul Pu-

blic de Interes Local pentru Ad-

ministrarea Parcărilor şi Uni-

versitatea Babeş-Bolyai, apro-

bat prin HCL nr.287/2016, din 

numărul total de locuri din par-

ching, 238 de locuri vor fi  des-

tinate folosinţei studenţilor pro-

prii ai UBB, pe bază de abona-

ment anual al cărui cuantum 

se va reduce cu 10% din pre-

ţul unui abonament standard 

din parching destinat riverani-

lor. Dintre cele 238 de locuri, 

două locuri de parcare sunt des-

tinate motocicletelor şi mope-

delor, iar 236 sunt destinate au-

toturismelor, din care 6 locuri 

de parcare special menajate 

pentru persoanele care deţin 

un certifi cat de încadrare în 

grad de handicap.

De asemenea, 82 de locuri 

vor fi  destinate altor categorii 

de solicitanţi, respectiv 40 de 

locuri (26 pentru autoturisme, 

14 pentru încărcarea vehicule-

lor electrice) pentru vizitatori 

la Demisol 2, şi 42 de locuri 

destinate riveranilor cu domi-

ciliul sau reşedinţa în interio-

rul/exteriorul perimetrului sta-

bilit conform Anexei. Locurile 

de parcare destinate biciclete-

lor sunt situate la Demisol I.

Cum vor fi  distribuite 
locurile rămase 
neocupate?

În cazul în care în termen 

de 30 de zile de la începerea fi -

ecărui an universitar, în func-

ţie de structura acestuia, soli-

citările studenţilor Universită-

ţii Babeş-Bolyai vor fi  mai pu-

ţine decât cele 238 de locuri, 

diferenţa se va aloca studenţi-

lor altor universităţi din muni-

cipiul Cluj-Napoca, iar dacă 

mai rămân locuri neocupate, 

acestea vor fi  distribuite altor 

categorii de solicitanţi în func-

ţie de prevederile prezentului 

regulament, dar studenţii vor 

avea întotdeauna prioritate în 

repartiţie în raport cu un soli-

citant de altă categorie.

Pentru folosirea locurilor 
de parcare, se vor folosi urmă-
toarele tipuri de abonamente:
¤ anuale, fără posibilitate de 

prelungire, destinate studen-

ţilor UBB sau studenţilor de 

la alte universităţi,

¤ anuale, fără posibilitate de 

prelungire, destinate altor ca-

tegorii de solicitanţi, în zona 

destinată studenţilor, pentru 

cele neocupate de studenţi,

¤ abonamente anuale, cu po-

sibilitate de prelungire, pentru 

autoturisme, mopede şi moto-

ciclete destinate riveranilor,

¤ abonamente anuale, cu po-

sibilitate de prelungire, pen-

tru biciclete destinate rivera-

nilor şi studenţilor.

În zona destinată vizitato-

rilor, respectiv Demisol 2, ca-

re include şi locurile de par-

care pentru încărcare electri-

că, se va aplica regimul de 

plată orară, fără niciun fel de 

abonament.

Pentru perioada rămasă din 

anul universitar 2020-2021, 

cererile pot fi  depuse până în 

31 aprilie 2021, iar abonamen-

tele vor fi  valabile până în 31 

octombrie 2021.

Etapa consultării publice a-

re loc în perioada 18 februa-

rie – 5 martie. Persoanele in-

teresate pot trimite sesizările, 

observaţiile, punctele de vede-

re la adresa de e-mail: consul-

tarepublica@primariaclujna-

poca.ro sau pot înregistra adre-

se scrise la Serviciul Centrul 

de Informare pentru Cetăţeni, 

str. Moţilor nr.7 sau la orice 

primărie de cartier.

Se împart locurile
în Parkingul Hasdeu
Din cele 320 de locuri, majoritatea vor fi destinate studenţilor UBB

Parkingul Haşdeu are în total 320 de locuri

Abonamente anuale parkin-
guri pentru riverani (cu ex-
cepţia parkingului Moţilor și 
a locurilor de parcare cu 
ora, unde abonamentele 
nu sunt valabile)

¤ Abonamente pentru 
persoane fi zice – riverani 
– 115 lei/an

¤ Abonamente pentru per-
soane juridice – 872 lei/an

¤ Abonamente pentru 
persoane fi zice riverani – 
terasă – 68 lei /an

¤ Abonamente pentru 
persoane juridice – terasă 
– 234 lei /an

¤ Abonament de parcare 
pentru motociclete, mope-
de și biciclete – 52 lei/an

Care e prețul 
abonamentelor?
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Sociologul Barbu Mateescu, 

stabilit din Bucureşti 

în oraşul de pe Someş, 

a răspuns la postarea 

unui bucureştean care 

„îi calcă pe urme”.

Andrei Bulearca, fost di-

rector de finanţe şi adminis-

traţie la Funky Citizens s-a 

stabilit în Cluj-Napoca, un-

de a început şi un nou job. 

Sociologul Barbu Mateescu 

s-a arătat încântat de alege-

rea făcută de bucureştean, 

având în vedere că şi el a 

luat aceeaşi decizie, în ur-

mă cu ceva timp.

Mateescu nu doar că a re-

acţionat la postarea respectivă, 

ci şi a distribuit-o, cu descrie-

rea „Încet, încet, veniţi toţi”.

Reacţii de la clujeni 
şi bucureşteni

Şi alţi oameni au reacţio-

nat la anunţul referitor la mu-

tarea din Capitală la Cluj-Na-

poca. Cineva chiar a întrebat: 

„Da' ce se dă domnu' la Cluj, 

că venim şi noi?”

Alţii au fost mai răutăcioşi, 

spunând că bucureştenii o să 

tot vină la Cluj „până când o 

să se instaleze un grătar de 

mici în Piaţa Unirii”.

O altă reacţie a avut legă-

tură cu vremea, un bucureş-

tean atenţionându-l pe prie-

tenul său Andrei că de la 

Cluj-Napoca „vine ploaia”.

Şi Mateescu a primit re-

acţii la postarea de pe pagi-

na sa de Facebook. O feme-

ie chiar i-a spus că ar fi ve-

nit şi ea la Cluj, dar „e prea 

scump pentru toţi”. Socio-

logul i-a răspuns atunci că 

în Capitală e mult mai 

scump, la Cluj-Napoca fiind 

doar chiriile mai mari.

„Bucureşt iul  e mai 

scump. Diferenţa la chirie 

e acoperită de preţurile mai 

mici la orice (desigur, cu 

excepţia ţigărilor şi elec-

tronicelor), în special la 

facturile ce au de-a face cu 

întreţinerea, căldura, elec-

tricitatea”, a explicat Bar-

bu Mateescu.

Viaţa în Cluj-Napoca, 
mai ieftină cu 400 lei 
decât în Bucureşti

Din punct de vedere al pre-

ţurilor, Cluj-Napoca este mai 

ieftin decât Bucureşti. Totuşi, 

viaţa într-un oraş mare şi bi-

ne dezvoltat vine la pachet cu 

o serie de preţuri care pot pă-

rea uneori exagerate.

În cele mai multe aspec-

te, oamenii din capitala 

Transilvaniei duc o viaţa 

mai bună decât cei din Bu-

cureşti, potrivit datelor în-

registrate pe un portal in-

ternaţional. Portalul Num-

beo este o bază de date glo-

bală, cu diverse statistici 

despre preţurile de consum 

raportate, ratele de crimi-

nalitate, calitatea asisten-

ţei medicale, calitatea vie-

ţii şi multe altele.

În urma unei comparaţii 

a datelor reprezentative ce-

lor două oraşe, a fost rapor-

tat faptul că preţurile de 

consum din Cluj-Napoca 

sunt mai mici decât în Bu-

cureşti cu un procentaj de 

4,72%, fără chirie. Dacă 

adăugăm şi preţul chiriei, 

despre care ştim că la Cluj 

pot să ajungă la sume gro-

solane, tot în Bucureşti es-

te mai scump, dar cu un 

procent mai mic, de 3,98%.

Preţurile doar pentru în-

chirierea unui apartament 

în Cluj-Napoca se apropie 

foarte mult de cele din Bu-

cureşti. Având în vedere că 

diferenţa este de doar 1,64%, 

putem să observăm că ora-

şul transilvănean se apropie 

din ce în ce mai mult de pre-

ţurile din Capitală.

Dacă vrei să mănânci la 

un restaurant, în Bucureşti 

o să plăteşti mai mult cu 

6,92% decât în Cluj, dar 

dacă alegi să îţi găteşti aca-

să, atunci diferenţele nu 

sunt atât de mari. Preţuri-

le alimentelor sunt cu doar 

0,48% mai mici în Cluj. Pu-

terea locală de cumpărare 

este cu 5,73% mai mare la 

Cluj decât în Bucureşti.

Astfel, ca să trăieşti în 

Cluj-Napoca ai avea nevo-

ie de 9,314 lei ca să ai ace-

laşi stil de viaţă pe care îl 

ai în Bucureşti cu 9,700 de 

lei, dacă plăteşti şi chirie. 

Acest calcul foloseşte in-

decşi atât pentru trai, cât 

şi chirie, pentru a compara 

eficient costurile din cele 

două oraşe, luând în calcul 

şi salariile şi taxele.

Bucureştenii „fug” la Cluj-Napoca. 
Sociolog: „Încet, veniţi toţi”.
Tot mai mulţi bucureşteni își găseas refugiul în „Inima Transilvaniei”

Tot mai mulți bucureșteni se stabilesc la Cluj-Napoca, atrași de nivelul ridicat de trai

Sociologul Barbu Mateescu l-a asigurat pe Andrei Bulearca 
de faptul că mutarea sa la Cluj-Napoca este „cea mai bună 
alegere din viaţa sa”, iar ulterior i-a dăruit o listă cu sfaturi 
pentru șederea sa aici.

1. Iarna, ciorapii de lângă se poartă peste cei normali

2. Să își găsească ceva de făcut în cele cinci luni de iarnă: 
„de exemplu, eu mi-am descoperit pasiuni pentru citit isto-
rie și boardgame-uri, alţii scriu romane, doctorate”, a adău-
gat sociologul.

3. Să se bucure de vară „în fi ecare secundă și fi ecare minut 
din ea”.

4. Să se stăpânească să scrie status-uri/ să explice oameni-
lor/ să le zică la telefon cât de diferit e totul „faţă de Regat” 
pentru că nu l-ar înţelege și la un moment dat ar realiza că 
nu are sens.

5. Geografi a s-a schimbat total: Budapesta, Viena, Germania 
sunt la 2 ore distanţă, în funcţie de mijlocul de transport. 
„Tehnic e adevărat și-n București, dar privirea îţi e aţintită 
acolo spre Bulgaria și Marea Neagră”, a mai spus sociologul.

Sfaturi pentru bucureștenii 
care se mută la Cluj

Ioan Dobrescu (foto), 

medic chirurg la Spitalul 

de Copii din Cluj-Napoca, 

este acuzat că ar fi  lăsat o 

fetiţă de 3 ani cu oasele 

strâmbe după o operaţie.

Paula Niculescu şi regizo-

rul Andrei Dăscălescu trec 

printr-o adevărată dramă du-

pă ce un medic chirurg din 

Cluj-Napoca le-a nenorocit fa-

ta de doar trei ani.

La începul lui ianuarie 2021, 

fata celor doi se afl a în jude-

ţul Bistriţa-Năsăud acolo un-

de şi-a rupt mâna. Fetiţa a fost 

trimisă la Spitalul Judeţean 

din Cluj-Napoca şi ulterior tri-

misă la Spitalul de Copii, de-

oarece la prima unitate medi-

cală nu există un chirurg or-

toped pediatru.

Paula Niculescu 
a povestit întâlnirea 
cu medicul chirurg

Mama fetiţei a povestit pen-

tru Europa FM primul contact 

cu medicul Ioan Dobrescu şi 

atitudinea cadrului medical.

„A apărut un domn cu 

mască pe care nu l-am recu-

noscut şi nu s-a prezentat. 

M-a întrebat «Aţi venit de la 

Bistriţa?» şi am spus că da. 

Eu am îndrăznit să întreb ca-

re e procedura, dacă poate 

părintele să meargă cu un 

copil care nu are nici 3 ani.

Mi-a spus că «Da, atunci 

când o să faci tu Facultatea 

de Medicină şi devii anes-

tezist sau chirurg, atunci o 

să intri tu în sala de opera-

ţie». M-a lăsat mască”, a po-

vestit aceasta.

Paula Niculescu spune că 

medicul era Ioan Dobrescu şi 

că avea să afl e abia după ope-

raţia fetiţei că era chirurgul ca-

re a tratat-o. Ea povesteşte că 

medicul i-a spus să revină pes-

te 3 săptămâni să scoată ghip-

sul, însă părinţii au explicat că 

locuiesc în Piatra Neamţ.

Un adevărat şoc 
după 3 săptămâni

Din proprie iniţiativă, Pau-

la Niculescu şi-a dus fi ica la 

radiografi e înainte de con-

sultul de 3 săptămâni. La 

Târgu-Mureş, un ortoped pe-

diatru le-a spus părinţilor că 

oasele fetiţei nu erau aşeza-

te corect şi situaţia putea să 

fi e remediată dacă se prezen-

tau la un control după o săp-

tămână de la operaţie.

„În radiografia de la ex-

ternare se vede foarte clar 

că oasele nu erau poziţio-

nate şi s-au ghipsat prost. 

Toate lucrurile astea n-ar fi 

trebuit să se întâmple, spu-

ne Paula Niculescu.

14 familii l-au reclamat 
pe medicul Dobrescu

Dobrescu este cunoscut 

mass-mediei clujene încă 

2016, atunci când a fost con-

damnat la trei ani de închi-

soare cu suspendare. Medi-

cul chirurg a fost acuzat de 

luare de mită de 14 familii 

care au depus mărturie la Ju-

decătoria Cluj. Chirurgul şi-a 

continuat atunci profesia.

Medicul nu se ferea să cea-

ră „atenţii” importante din 

partea pacienţilor, deşi unii 

dintre ei nu aveau posibilita-

tea să achite pretenţiile sale.

C.A. „Aveam pregătită o 

sumă de bani într-un plic, 

astfel că acel plic cu 200 de 

lei l-am pus pe masa din fa-

ţa dânsului. Mi-a mulţumit 

şi a rămas că discutăm du-

pă operaţie. Aceasta a decurs 

bine şi, la un moment dat, 

o asistentă mi-a transmis să 

merg în birou la dânsul (…) 

Mi-a spus „dacă mergeai la 

coafor, plăteai mai mult”.

B.V. „L-am întrebat din 

proprie iniţiativă dacă tre-

buie să plătesc ceva (…) Fi-

ul meu fiind mai mic şi ope-

raţia mai complicată, răs-

punsul acestuia a fost «pen-

tru tine, 150 de euro şi îl 

operez pe copil în ziua ur-

mătoare». Aşa s-a şi întâm-

plat (…) Am pus suma de 

150 de euro într-un plic pe 

care i l-am dat în mână pe 

coridorul spitalului”.

B.A. „Medicul Dobrescu 

mi-a spus că trebuie să-i dau 

şi lui ceva bani (…) I-am 

spus că lucrez la Rosal şi 

am salariul de doar 600 de 

lei, 300 lei avans şi 300 lei 

lichidare, că nu am de un-

de să-i dau bani. Răspunsul 

lui a fost să fac ce pot şi să-i 

dau ceva. Mi-am sunat fata 

şi mi-a adus 300 de lei, pe 

care i-am băgat în buzunar 

domnului doctor, pe hol”.

Acestea sunt doar câteva 

dintre mărturiile publicate de 

echipa de investigaţii a celor 

de la Libertatea.

De altfel, medicul Dobres-

cu s-a remarcat şi printr-o 

acţiune rasistă în 2016. Chi-

rurgul nu a vrut să opereze 

o tânără care vorbea doar 

limba maghiară şi a ajuns 

la spital în stare gravă du-

pă un accident.

Chirurg de la Spitalul de Copii din Cluj, acuzat că a nenorocit o fetiță de 3 ani
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Într-o scrisoare deschisă 

adresată preşedintelui 

Klaus Iohannis, premie-

rului Florin Cîţu, mem-

brilor Guvernului şi 

Parlamentului României, 

clujeanul Kocsis Andor, 

administratorul a două 

fi rme de lasertag 

a prezentat situaţia 

în care se afl ă şi a lansat 

un apel la autorităţi.

Proprietarul a două fi rme 

de organizare evenimente şi 

teambuilding-uri în arene tip 

lasertag, ambele cu activitatea 

suspendată decretului privind 

instituirea stării de urgenţă şi 

conform hotărârii privind tre-

cerea la starea de alertă, el re-

clamă că nimeni nu îşi asumă 

nici o responsabilitate faţă de 

situaţia în care dânsul şi mul-

ţi alţi români se afl ă.

„Mall-urile, cluburile de fi t-

ness şi jocurile de noroc sunt 

deschise, se pot ţine mitinguri, 

dar eu dacă deschid mă amen-

dează şi mi se întocmeşte do-

sar penal cu suspendarea avi-

zului de funcţionare. Ne-am 

conformat tuturor deciziilor a-

duse de guvern şi am aplicat 

la toate ajutoarele posibile a-

sigurate pentru redresarea eco-

nomiei. Din păcate toate amâ-

nările de plată către ANAF şi 

către bănci sunt valabile nu-

mai până la data de 31 decem-

brie. (Băncile acordă restruc-

turări numai 9 luni aprilie – 

decembrie 2020). DOMNILOR 

GUVERNANŢI, CE SE VA ÎN-

TÂMPLA CU NOI , cei care de 

11 luni suntem cu activitatea 

suspendată şi nu se ştie când 

se va termina starea de aler-

tă?”, a arătat Kocsis Andor în 

scrisoarea deschisă.

În ianuarie 2021, banca 
a proprit conturile fi rmei

El a declarat că, în anul 

2019 a încheiat o investiţie de 

120.000 euro investiţie făcu-

tă din fonduri proprii şi cu un 

împrumut de la BT Mic, pe 

care nu l-a putut plăti din ca-

uza lipsei activităţii.

„Din ianuarie 2021 ANAF-ul 

ne cere achitarea reeşalonării, 

Banca Transilvania ne-a poprit 

conturile, SIFI STORAGE SA 

vrea să ne execute silit pentru 

neplata chiriilor, cu toate că 

investiţiile au fost făcute în in-

cinta spaţiului închiriat. Ban-

ca TRANSILVANIA şi SIFI STO-

RAGE ne cer propuneri pen-

tru rezolvare. Singura propu-

nere pe care o avem este amâ-

narea plăţilor până la termina-

rea stării de alertă, dar aceas-

ta nu este stipulată în lege”, 

mai arată acesta.

El a arătat că fi rma sa a 

benefi ciat de restructurarea 

datoriilor de la Banca Tran-

silvania până în 31 decem-

brie 2020, însă din ianuarie, 

i-au fost poprite conturile din 

cauza datoriilor.

Datorii de 70.000 
de euro, într-un an!

Kocsis Andor a transmis că 

datoriile acumulate în cursul 

anului 2020 se ridică la 70.000 

euro (chirii, utilităţi, rate la 

bancă, datorii către bugetul 

de stat), datorii pe care le poa-

te achita doar din data în ca-

re îşi poate relua activitatea.

Proprietarul fi rmei arată că 

nu mai poate accesa nici fon-

durile destinate redresării eco-

nomiei, anume granturi, deoa-

rece nu are posibilitatea acope-

ririi a 10% contribuţie proprie, 

iar alte ajutoare nu se referă la 

domeniul său de activitate.

Proprietarul cere soluţii 
pentru situaţia 
cauzată fără voia sa

Kocsis Andor solicită des-

tinatarilor scrisorii emiterea 

unei Ordonanţe de Urgenţă 

prin care se stabileşte posibi-

litatea amânării acestor dato-

rii până la terminarea stării 

de alertă, chiar dacă acest fapt 

ar însemna verifi carea situa-

ţiilor de la caz la caz.

„Domnilor guvernanţi, vă 

rog cât se poate de amabil, dar 

insistent, să veniţi cu o solu-

ţie pentru rezolvarea acestei 

situaţii în care am ajuns fără 

voia noastră. Datorită situaţi-

ei create faţă de creditorii noş-

tri, dacă nu se poate reglemen-

ta cumva această situaţie, a-

vând în vedere că nu s-a cre-

at din rea-voinţa noastră sau 

a unui management greşit, voi 

fi  obligat să caut orice moda-

litate de a ieşi din această si-

tuaţie chiar cu riscul de a da 

în judecată Guvernul Români-

ei pentru prejudiciul cauzat”, 

a conchis acesta.

Afacerist clujean, scrisoare deschisă către Guvern: „Ce se va întâmpla 
cu noi, cei care de 11 luni suntem cu activitatea suspendată?”

O capacitate de producere 

a energiei din hidrogen 

ar putea fi  construită 

pe platforma Oltchim 

Râmnicu Vâlcea, în urma 

unei investiţii între 500 

de milioane şi un miliard 

de euro, a declarat omul 

de afaceri clujean Ştefan 

Vuza, proprietarul combi-

natului petrochimic.

Fabrica de hidrogen ar 

urma să fie finanţată din 

fonduri europene, prin Gre-

en Deal şi Fondul de Efici-

enţă Energetică. Acesta ar 

putea fi un proiect de ţară, 

România urmând să fie prin-

tre primele state din Uniu-

nea Europeană unde ar exis-

ta o astfel de capacitate, a 

precizat Vuza.

Aceasta în condiţiile în 

care la Oltchim există expe-

rienţa necesară unui astfel 

de proiect, aici existând de-

ja un institut de cercetare 

în hidrogen şi criogenie, iar 

combinatul are inclusiv po-

sibilitatea de a capta dioxid 

de carbon. Oltchim urmă-

reşte să atragă în proiect şi 

alţi jucători din industria 

chimică românească, pre-

cum Azomureş, Terapia şi 

facultăţile de profil.

„Vom fi  jucători activi în 
zona Green Deal-ului”

Ştefan Vuza a anunţat in-

tenţia Chimcomplex, cu com-

binatele de la Oneşti şi cel 

de la Vâlcea, Oltchim, de a 

implementa investiţii în in-

stalaţii care produc energie 

din hidrogen, ceea ce va fa-

ce cele două combinate ju-

cători activi în zona Pactu-

lui Green Deal-ului.

„Acum este timpul să şi 

implementăm această direc-

ţie de investiţii în instalaţii 

care produc energie din hi-

drogen. Avem ştiinţa, o fa-

cem şi nu este decât o ches-

tiune de timp până o imple-

mentăm. Mai mult decât a-

tât, putem să şi absorbim 

CO2. Dacă alte industrii eli-

berează dioxidul în atmosfe-

ră şi produc acel efect de se-

ră, noi, prin tehnologii, îl ab-

sorbim în aceşti polioli, lu-

cru care este deosebit de be-

nefi c şi foarte interesant. Am 

fi  printre primele două com-

panii din Uniunea Europea-

nă care am face acest lucru”, 

a declarat Ştefan Vuza.

Fabrica de hidrogen, 
fi nanţată 
din fonduri europene

Întrebat ce capacitate ar 

urma să aibă această fabri-

că de hidrogen şi de unde 

va fi finanţată, Ştefan Vu-

za a răspuns că banii vor 

veni de la Uniunea Euro-

peană, prin trei proiecte ce 

urmează să fie depuse la 

Bruxelles.

„(…) Banii vin şi de la U-

niunea Europeană şi o să ve-

dem şi alte fonduri de inves-

tiţii care aleg domeniul chi-

miei, astfel încât România să 

fi e printre premianţii acestei 

noi direcţii: energie din hi-

drogen şi amprenta de CO2 

să scadă foarte mult.

Vom depune trei, dar unul 

este foarte mare şi ar fi  bine 

ca toată lumea să achieseze. 

Noi l-am numit proiect de 

ţară şi îl vom prezenta Gu-

vernului săptămâna viitoa-

re, pentru că şi institutele 

trebuie să participe, şi me-

diul academic. Este vorba de 

aproape un miliard de euro 

investiţii, la fel cum s-a în-

tâmplat şi în cazul Institutu-

lui de Energie Atomică de la 

Măgurele”, a afi rmat propri-

etarul combinatului.

Când ar putea fi  gata 
fabrica de producere a 
energiei din hidrogen?

Ştefan Vuza a relatat că 

strategia este elaborată, iar 

normele stabilite de Uniu-

nea Europeană vor apărea 

în vară. El s-a declarat în-

crezător că printre câştigă-

torii acestor fonduri se vor 

număra cele două combina-

te Chimcomplex

„Ceea ce se ştie astăzi, 

în februarie 2021, este că 

strategia este elaborată, deci 

ştim direcţia. Normele me-

todologice, cum se vor alo-

ca şi în ce anume este dis-

pusă Uniunea Europeană să 

cheltuie cele 8 miliarde de 

euro pe zona de chimizare, 

apoi mai sunt şi banii din 

Fondul de Eficienţă Energe-

tică. Normele apar în vară, 

iar noi lansăm proiectele 

împreună cu ceilalţi jucă-

tori, facem un fel de clus-

ter. (…) Combinatele au 60 

de ani fiecare. Institutul es-

te aici, piaţa este aici, nu 

văd cum am putea să nu 

fim printre câştigătorii aces-

tor fonduri, dar trebuie 

într-adevăr şi o susţinere 

politică pentru că este şi o 

competiţie de imagine şi de 

atitudine a ţării”, a conchis 

Ștefan Vuza.

Proiect de 1 miliard de euro la Oltchim
O fabrică de hidrogen ar urma să fie construită pe platforma Oltchim Râmnicu Vâlcea 
din fonduri europene, prin Green Deal şi Fondul de Eficienţă Energetică

ȘTEFAN VUZA | proprietarul Chimcomplex

„Noi vrem să răspundem trendului 
şi solicitărilor Uniunii Europene, 
este vorba de Pactul Green Deal. 
Green Deal înseamnă capacităţi de 
producţie şi în zona de chimizare, 
dar şi în celelalte bresle ale 
economiei care aduc un impact mai 

mic de CO2 sau care au la bază 
hidrogenul. Noi, Oltchim şi 
Chimcomplex, împreună, având 
alături şi Institutul de Cercetări în 
Hidrogen şi Criogenie tot la 
Râmnicu Vâlcea, vom fi  jucători 
activi în zona Green Deal-ului.“

Preluarea activelor Oltchim de că-
tre Chimcomplex și lansarea pla-
nului de revitalizare a noului pol 
industrial au fost fi nanţate cu 164 
milioane de euro de către VTB 
Bank Europe SE (Arranger&Agent, 
Senior Facility), Credit Suisse AG 
(Arranger&Agent, Mezzanine 
Facility) și Global Loan Agency 
Services Limited (GLAS) – 
Common Security Agent. Deloitte 
UK împreună cu Deloitte Romania 
au asigurat consultanţa fi nanciară pentru pregătirea, structura-
rea și obţinerea creditului. Tranzacţia a fost asistată de casele 
de avocatura Hogen Lovells pe dreptul englez si Bulboaca si 
Asociaţii pe dreptul român.

Ștefan Vuza, antreprenorul din spatele celui mai mare grup 
industrial românesc, Serviciile Comerciale Romane, a pariat 
în urmă cu 15 ani pe industria chimică, atunci când a cum-
părat Chimcomplex, la acea vreme fi rma de stat.

Tranzactia de aproape 200 milioane de euro, cea mai com-
plexă și cea mai mare a ultimilor 25 de ani din industria 
chimică, s-a încheiat în decembrie 2018, Chimcomplex de-
venind cel mai important jucător pe piata chimiei industria-
le din România și elementul primar din strategia de coma-
sare a mai multor combinate chimice din ţară, în Grupul 
Compania Română de Chimie.

Omul de afaceri Ștefan Vuza controlează și compania pro-
ducătoare de componente pentru industria auto și electro-
tehnică Sinterom Cluj-Napoca.

Fuziune Chimcomplex Oneşti – Oltchim, în 2018
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Gunoaiele împânzesc 

periferiile orașelor mari. 

Cluj-Napoca s-ar afl a în 

topul orașelor cu rampe 

ilegale de deșeuri în 

pădurile din împrejurimi, 

dar totodată, Clujul are și 

numeroși activiști 

implicați activ în 

protecția zonelor naturale 

din apropierea orașului.

În urma unei intervenții 

a reprezentanților Let's Do 

It, Romania! la ProTv, a fost 

revelat că în municipiul Cluj-

Napoca ar exista cea mai ma-

re problemă privind deșeurile 

abandonate și poluarea.

În aceeași situație se află 

și Valea Argeșului din apro-

pierea capitalei.

 „Cele mai mari probleme 

ale țării sunt în Cluj-Napo-

ca deoarece sunt foarte mul-

te deșeuri care se afl ă în Pă-

durea Hoia-Baciu, care e arie 

protejată. Sunt mai multe 

autorități responsabile, iar 

încă nu am reușit să curățăm 

zonele respective, din păca-

te. Ne chinuim din luna mai 

să curățăm acolo. Și la fel și 

Valea Argeșului de lângă 

București”, a declarat Adina 

Jigani, reprezentant Let's do 

it, Romania!, la ProTv.

Totuși, în zonele periferi-

ce ale fi ecărui oraș există ast-

fel de probleme. O explicație 

ar putea fi  și faptul că în Cluj, 

atât activiștii de mediu, cât 

și localnicii sesizează con-

stant problemele  deșeurilor 

abandonate, în încercarea de 

a găsi o rezolvare.

Cluj-Napoca, orașul 
cu cel mai mult gunoi?

Deși cele mai mari pro-

bleme ar fi la Cluj-Napoca, 

prin intermediul platformei 

TrashOut, pe care și cei de 

la Let's do it, Romania! o 

folosesc, putem observa mai 

multe spații naturale unde 

sunt semnalate rampe ile-

gale de gunoi.

Astfel, la Cluj-Napoca ar 

exista peste 200 de locuri 

de acest fel, cu gunoi aban-

donat, pe când în Bistrița și 

în București ar fi peste 1.000, 

iar în Timișoara peste 500.

În același timp, printr-o 

platformă lansată recent, 

Adina Jigani a mai spus că 

echipa sa a reușit să adune 

4.000 de tone de deșeuri 

din natură. Din acele gu-

noaie, 10 tone au fost plas-

tic, reciclat ulterior, iar cea 

mai mare cantitate nu ar fi 

fost la Cluj.

 „Cea mai mare cantita-

te a fost recoltată în comu-

na Ciogârlan, Ilfov, de 3.800 

de tone. Dintre acestea au 

mai fost reciclate și alte 7 

tone de hârtie” - a spus Adi-

na pentru sursa citată.

Dezastru 
la periferiile orașelor

Bucureştiul produce anu-

al minimum 1,1 milioane 

de tone de deşeuri. Costel 

Alexa, fostul ministru al 

Mediului, a pus accent în 

anul 2020 pe faptul că la 

periferiile orașelor mari, în 

special în București, exis-

tă mari probleme cu 

deșeurile abandonate.

 „Dacă vrem să avem un 

Bucureşti curat, dacă vrem 

să avem oraşele României 

fără deşeuri, fără gunoaie 

din construcţii la periferie 

trebuie să acorde o mai ma-

re atenţie. Comisia Euro-

peană ne-a recomandat ne-

gru pe alb că, în următorul 

exerciţiu financiar, nu este 

recomandat să construim 

incinerator, la fel cum ne-

au spus că nu ne vor mai 

finanţa SMID-urile sau de-

pozitele de gunoi”, a decla-

rat Costel Alexe.

Este sau nu Cluj-Napoca oraşul 
cu cel mai mult gunoi aruncat ilegal?
Cluj-Napoca s-ar afla printre metropolele cu cele mai mari probleme legate de deşeurile aruncate ilegal

Marile oraşe din România sunt „înţesate” de gunoaie la periferie

Poiana Rotundă este cunos-

cută pentru liniştea pe care o 

oferă, fi ind locul preferat de re-

laxare pentru mulţi clujeni în 

zilele de weekend. Din păcate, 

pasionaţii de off-road şi endu-

ro au transformat locul într-o 

adevărată pistă de drifturi şi au 

creat mai multe drumuri ne-

marcate prin pădurea Hoia.

Problema din Pădurea Ho-

ia a fost semnalată de un clu-

jean pe reţelele de socializa-

re care a avut şi un mesaj pen-

tru toţi cei care participă la a-

ceastă ilegalitate.

„Iată în ce hal a ajuns Poia-

na Rotundă din pădurea Hoia, 

de lângă Cluj. Pe vremuri un 

loc retras, liniştit şi cu un far-

mec aparte. Astăzi e o doar in-

tersecţie mizerabilă de trasee 

off-road şi un loc de întrecere 

la drifturi. Poţi număra cel pu-

ţin şapte drumuri ad-hoc croi-

te prin pădure de băieţii viteji 

cu motoare. Se spune că pădu-

rea e bântuită şi că acolo au 

loc fenomene paranormale. Şi 

e adevărat! E bântuită de tot 

mai mulţi care nu suportă li-

niştea, aerul curat sau iarba de 

sub picioare. Iar activităţile lor 

sunt într-adevăr fenomene pa-

ranormale, pentru că astfel de 

agresiuni făcute cu bună ştiin-

ţă nu pot intra sfera normalu-

lui.”, a scris un clujean pe re-

ţelele de socializare.

Cât de tare afectează 
ATV-urile, motocicletele şi 
maşinile de teren fauna?

Activităţile de off-road des-

făşurate necorespunzător duc 

la următoarele probleme:

¤ distrugerea potecilor (gropi, 

şanţuri)

¤ distrugerea covorului vegetal

¤ poluare fonică (gălăgie)

¤ poluare atmosferică (praf, 

noxe)

¤ speriatul oamenilor şi ani-

malelor

¤ strivirea animalelor mici 

(insecte, broaşte, reptile)

Sporturile cu motor au in-

vadat în ultima perioadă pă-

durile, iar unii chiar au pus pe 

picioare adevărate afaceri cu 

închirieri de maşini de teren, 

4x4, ATV sau motociclete pen-

tru off-roade. Legea din Româ-

nia pedepseşte aspru astfel de 

activităţi, însă ea trebuie şi pu-

să în aplicare de cineva.

Poiana Rotundă din Pădurea Hoia, 
raiul pasionaţilor de enduro

Inginerul Alexandru-Bucur 

Karshowsky s-a ales cu un 

val de înjurături după ce a 

îndrăznit să-i atragă aten-

ţia unui şofer care a parcat 

pe trecerea de pietoni. 

Incidentul s-a petrecut în 

zona şcolii Iuliu Haţieganu 

din Cluj-Napoca şi a fost 

povestit de victimă.

„În fotografi ile ataşate se 

afl ă un automobil parcat pe 

trecerea de pietoni afl ată în 

faţa Şcolii Iuliu Haţieganu din 

Cluj-Napoca, Str. Poet Grigo-

re Alexandrescu Nr. 16. Deşi 

i-am atras în mod politicos 

atenţia persoanei care parca-

se maşina în legătură cu fap-

tul că a parcat pe o trecere de 

pietoni şi că pune în pericol 

pe toţi cei care se angajează 

în traversarea străzii din acea 

parte, acesta m-a jignit, lă-

sând maşina în acelaşi loc.”, 

a declarat inginerul.

Inginerul Karshowsky a 

formulat şi o scrisoare către 

poliţiştii clujeni pentru a eli-

bera trotuarele pline de ma-

şini parcate ilegal în zona 

străzii Grigore Alexandrescu.

„Stimată instituţie a Po-

liţiei Române, în fiecare zi, 

de dimineaţa şi la prânz, 

drumul pe jos, împreună 

cu cei doi copii, către şcoa-

lă şi grădiniţă, este o aven-

tură. Trotuarele dintre blo-

curi sunt ocupate de ma-

şini, pe carosabil sunt ma-

şini cu şoferi grăbiţi şi ner-

voşi, fără nici un poliţist, 

numai jandarmi care îşi de-

clină competenţa. Lângă 

Grădiniţă Dumbrava Minu-

nată de pe aceiaşi stradă 

Poet Grigore Alexandrescu 

se află sediul de cartier al 

Poliţiei Locale Cluj-Napo-

ca; în fiecare dimineaţă 

aceşti poliţişti se află în se-

diu, acesta fiind plin ochi. 

De ce nu se află la datorie, 

fiind oră de vârf şi de risc 

pentru pietoni, în special 

pentru cei mai mici dintre 

aceştia?! Vă întreb, este ne-

cesară o victimă pentru că 

echipe ale colegilor dum-

neavoastră să asigure res-

pectarea legii şi asigurarea 

siguranţei copiilor?! Vă pro-

mit că voi scrie şi trimite 

acest e-mail până când cei 

în drept vor face ceea ce 

trebuie pentru protejarea 

siguranţei pietonilor, în spe-

cial a copiilor şi vârstnici-

lor”, a transmis clujeanul.

Clujean, înjurat de un şofer nesimțit
care şi-a parcat maşina pe trecerea de pietoni

În cazul celor cinci şcoli 

din Cluj, doar elevii 

din clasele primare 

vor merge fi zic la cursuri. 

Restul elevilor îşi vor 

desfăşura activitatea 

exclusiv online.

Şcolile respective au trecut 

de la scenariul 2 la scenariul 

3, având în vedere faptul că 

rata de incidenţă din localită-

ţile respective a crescut peste 

3 cazuri de COVID-19 la 1.000 

de locuitori.

Este vorba de următoare-

le şcoli:

¤ Şcoala Gimnazială Căianu, 

comuna Căianu

¤ Şcoala Gimnazială Vaida 

Cămăraş, comuna Căianu

¤ Şcoala Gimnazială „Gelu 

Românul” Dăbâca, comuna 

Dăbâca

¤ Şcoala Primară Luna de Jos, 

comuna Dăbâca

¤ Şcoala Gimnazială Ploscoş, 

comuna Ploscoş

O grădiniţă din Turda 
se închide

Pe lângă cele cinci şcoli, Gră-

diniţa cu Program Prelungit „Pri-

chindelul Isteţ” din Turda, judeţul 

Cluj, îşi suspendă activitatea di-

dactică cu prezenţă fi zică în bănci, 

până pe data de 4 martie 2021.

În perioada de suspenda-

re a cursurilor cu prezenţă fi -

zică, conducerea unităţii de 

învăţământ va lua următoa-

rele măsuri obligatorii:

a) curăţenia şi aerisirea cla-

selor/sălilor;

b) dezinfecţia generală şi 

nebulizarea spaţiilor unităţii 

de învăţământ, respectiv cla-

se, săli, holuri, toalete.

Copiii de la grădiniţa re-

spectivă îşi vor desfăşura ac-

tivitatea online.

Alte cinci școli intră 
în scenariul roșu, 
iar o grădiniță se închide
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Problema a fost ridicată 

în şedinţa consiliului 

local de luni, 22 februa-

rie, de o tânără patinatoa-

re, Ioana Egry, şi un 

antrenor de patinaj 

viteză, Gheorghe Pârv.

Aceştia au arătat că nu au 

un spaţiu unde să se poată 

antrena în oraş, la acest capi-

tol Clujul fi ind în urma altor 

oraşe din ţară care au răspuns 

nevoii acestor sportivii.

Ioana Egy a arătat că ora-

şe cum sunt Târgu Mureş, 

Bucureşti sau Braşov, au 

amenajat patinoare acope-

rite, care pot să funcţione-

ze tot anul.

„Nu avem unde să ne an-

trenăm, doar iarna, pe frig, la 

temperaturi de -5, -10 grade 

Celsius, când e aproape im-

posibil să rezistăm. Am dori 

un patinoar acoperit, care să 

funcţioneze tot timpul anului 

pentru patinaj artistic, patinaj 

viteză sau hochei. Faţă de 

sportivii din alte oraşe, Târgu 

Mureş, Bucureşti sau Braşov, 

noi suntem dezavantajaţi. Vă 

rog din sufl et să includeţi un 

patinoar printre proiectele ora-

şului”, a spus Ioana în şedin-

ţa consiliului local.

„Multe municipii 
au luat-o înaintea Clujului”

Cu toate că oraşul nostru 

are o istorie foarte veche a pa-

tinajului, găzduind în trecut 

mai multe concursuri, atât de 

patinaj artistic, cât şi de pati-

naj viteză, de-a lungul timpu-

lui, această ramură a istoriei 

Clujului a fost dată uitării.

„Multe municipii au lu-

at-o înaintea Clujului, la Bra-

şov se doreşte construirea 

unui al doilea patinoar aco-

perit. Iar activitatea din pa-

tinoar aduce mulţi specta-

tori, au echipă în Liga Naţi-

onală de hochei, patinatori 

viteză. Propun ca patinoarul 

să se realizeze în Parcul Est 

sau în Sopor. La Miercurea 

Ciuc fi ecare copil merge zil-

nic fi e la patinaj, fi e la înot”, 

a spus Gheorghe Pârv, care 

este şi preşedintele Asocia-

ţiei Judeţene de Patinaj.

Primarul Emil Boc a afi r-

mat că, în prezent, munici-

palitatea nu are în analiză 

un proiect de acest fel, însă 

s-a declarat deschis la dia-

log şi la găsirea unei soluţii 

pentru construirea unui pa-

tinoar închis.

„Cunosc parţial această 

preocupare, patinoarul de 

la Poiana Braşov a fost fi-

nanţat de guvernul Româ-

niei, dacă mai ţin bine min-

te, când eram premier. Tre-

buie să fiu sincer şi să vă 

spun că astăzi nu avem un 

asemenea proiect în anali-

ză. Nu refuz o discuţie şi 

găsirea unei soluţii ca din 

fonduri europene, naţiona-

le sau din parteneriat pu-

blic-privat. Clujul merită 

aşa ceva”, a spus Boc.

Consilier local USR-Plus: 
„Am depus astăzi un 
proiect privind construirea 
unui patinoar acoperit”

Consilierul local din par-

tea Alianţei USR-Plus, Radu 

Boloveschi, a afi rmat că, în 

urma discuţiilor din consiliul 

local, a depus un referat de 

aprobare a unui proiect de ho-

tărâre privind construirea unui 

patinoar acoperit la standar-

de olimpice în Municipiul 

Cluj-Napoca.

„Pe raza municipiului nu 

există, în momentul de faţă, 

un patinoar acoperit, unde co-

piii şi sportivii să practice şi 

să se antreneze pentru diferi-

te sporturi pe gheaţă. Oraşul 

nostru are o istorie foarte ve-

che a patinajului, fi ind chiar 

iniţiatorul acestui sport, găz-

duind multe concursuri, atât 

de patinaj artistic cât şi de pa-

tinaj viteză. La iniţiativa pa-

tinatorilor acelor vremuri, în 

urma cu aproape 200 de ani, 

a fost construit lacul din Par-

cul Central, fi ind special ame-

najat pentru a putea fi  desfă-

şurate sporturi pe gheaţă”, a 

scris consilierul local pe pa-

gina sa de Facebook.

Clujenii vor patinoar acoperit
Patinatorii clujeni au cerut primarului și consilierilor 
locali să construiască un patinoar acoperit în oraș

O nouă dezbatere publică 

online a Centrului de 

Inovare şi Imaginaţie 

Civică (CIIC) va avea loc 

joi, 25 februarie 2021, înce-

pând cu ora 17.00, tema 

acesteia fi ind „Mobilitate”. 

Această dezbatere face par-

te din serie de consultări pu-

blice pentru realizarea Strate-

giei Integrate de Dezvoltare 

Urbană (SIDU) 2021-2030.

Strategia Integrată de Dez-

voltare Urbană 2021-2030 es-

te realizată de Primăria Cluj-Na-

poca, în parteneriat cu Asoci-

aţia de Dezvoltare Intercomu-

nitară Zona Metropolitană Cluj 

şi experţii Băncii Mondiale. 

Dezbaterea va fi  organizată 

online, prin intermediul plat-

formei electronice ZOOM şi va 

fi  transmisă live pe paginile de 

Facebook Municipiul Cluj-Na-

poca şi CIIC – Centrul de Ino-

vare şi Imaginaţie Civică.

Cum pot lua cuvântul 
clujenii interesaţi?

Pentru înscrierea la cu-

vânt, cei interesaţi sunt ru-

gaţi să adreseze o solicitare 

în opţiunea „mesaj” a pagi-

nii CIIC – Centrul de Inova-

re şi Imaginaţie Civică pen-

tru a putea primi linkul de 

conectare în ziua dezbaterii 

şi detalii cu privire la inter-

venţie. Facem precizarea că, 

pentru a permite tuturor ce-

lor interesaţi să primească 

dreptul la cuvânt, durata ma-

ximă a unei intervenţii va fi  

de 3 minute.

„Fiecare clujean poate ve-

ni cu o idee sau iniţiativă va-

loroasă. Centrul de Inovare 

şi Imaginaţie Civică este lo-

cul unde culegem şi dezba-

tem toate propunerile care vi-

zează modernizarea şi dez-

voltarea oraşului nostru pe 

multiple componente, de la 

mobilitate urbană la oraşul 

Smart City, de la proiecte cul-

tural-artistice la aspecte care 

ţin de dezvoltarea socială. 

CIIC îşi propune să aducă toa-

te energiile pozitive ale ora-

şului într-un cadru organizat 

în care aceste idei să poată fi  

analizate şi dezbătute alături 

de experţi. Prin CIIC dorim 

să încurajăm participarea, im-

plicarea cetăţenilor în ceea 

ce înseamnă dezvoltarea Clu-

jului şi să utilizăm cât mai 

bine resursele creative ale co-

munităţii”, transmite muni-

cipalitatea clujeană.

Această dezbatere este par-

te a proiectului „Creşterea 

transparenţei decizionale şi 

simplifi carea procedurilor ad-

ministrative pentru cetăţeni 

– ANTO – CIIC’’, fi nanţat prin 

Programul Operaţional Capa-

citate Administrativă 2014 

-2020 (POCA).

Dezbatere publică privind mobilitatea, la CIIC
O nouă dezbatere sub egida CIIC va avea loc joi, 25 februarie 2021
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Ziua de 23 februarie repre-

zintă data nașterii, la Cluj, 

a regelui Matia Corvin, 

botezat în Biserica Sfântul 

Mihail. S-a născut în 1443 

la Cluj, fi ind al doilea fi u al 

lui Iancu de Hunedoara, şi 

a ajuns pe tron la vârsta de 

doar 14 ani. Domnia sa, 

care a durat 32 de ani, este 

considerată printre cele mai 

strălucite din istoria regatu-

lui apostolic maghiar.

 „În 23 februarie 1443 s-

a născut, la Cluj/Kolozsvár/

Klausenburg, Hunyadi 

Mátyás, în română Matia Cor-

vin, în germană şi latină 

Matthias Corvinus, în croa-

tă, slovenă şi sârbă Matija 

Korvin-Матија Корвин, în slo-

vacă Matej Korvín, în cehă 

Matyáš Korvín, în poloneză 

Maciej Korwin, în italiană 

Mattia Corvino, în ucrainea-

nă şi ruteană Ма́тві́й Ко́рвін-
Матяш Гуняді.

Cunoscut ardelenilor 
după numele Matiaș

A fost botezat în Biserica 

Sfântul Mihail din Cluj/Kolo-

zsvári Szent Mihály-templom/

Klausenburger Michaelskirche, 

primind numele de Matia ca 

născut în ajunul zilei de 24 fe-

bruarie, zi în care calendarul 

roman îl comemora pe Sfân-

tul Matia (trecut în calendarul 

răsăritean pe 9 august).

În cultura şi tradiţia româ-

nilor ardeleni sau bănățeni, mai 

este cunoscut și ca Matiaș, 

Mateiaș, sau Matei. Mai mult, 

în Moldova s-a încetățenit nu-

mele Mateiaș, de la numele ma-

ghiar al regelui, Mátyas (Mat-

tia). De aici, istoricii din Mun-

tenia l-au preluat ca Matei, con-

siderând numele Mateiaș ca fi -

ind un diminutiv. Însă, nume-

le corect, care rezultă din do-

cumente, este Matia/Mattia/

Mathias. Epitetul Corvinus pro-

vine de la stema familiei, ce 

conținea un corb (corvus în la-

tină)”, conform organizației Li-

ga Transilvania Democrată.

Primul rege al Ungariei 
fără ascendență în 
familiile regale europene

Matia Corvin a domnit 32 

de ani, între 1458 și 1490, fi -

ind rege al Ungariei. Domnia 

lui Matia Corvin este consi-

derată printre cele mai strălu-

cite din istoria regatului apos-

tolic maghiar.

 „În 24 ianuarie 1458 pe 

Dunărea îngheţată între cele 

două oraşe Pesta şi Buda, pes-

te 15.000 de oameni aclamau 

entuziaşti numele noului re-

ge: Matia, fi ul lui Ioan de 

Hunedoara(Hunyadi János/

Johann Hunyadi). Pentru pri-

ma dată în istoria regatului 

Ungariei era ales rege un no-

bil fără ascendenţă în famili-

ile regale europene...

Nobilii provinciali l-au acla-

mat datorită memoriei tatălui 

său, în timp ce baronii l-au 

ales cu speranţa că îl vor pu-

tea uşor manipula pe adoles-

centul de 15 ani. Nimeni nu 

bănuia puternica personalita-

te a celui căruia i-au încredin-

ţat coroana unuia dintre cele 

mai mari regate europene de 

la fi nele Evului Mediu”, du-

pă cum notează istoricul me-

dievist, Marius Diaconescu.

23 februarie. Ziua în care s-a născut, 
la Cluj, Matia Corvin, rege al Ungariei
Cel mai mare rege al Ungariei s-a născut la Cluj-Napoca, în urmă cu mai bine de cinci secole

Statuia ecvestră a lui Matia Corvin se remarcă prin poziționarea tuturor celor patru copite ale calului pe sol, 
ceea ce, conform tradiției, înseamnă că personajul afl at pe cal a murit de moarte naturală, și nu în luptă

Potrivit credinţei populare, 

Dragobetele este sărbătoa-

rea ţinereţii şi a iubirii, cele-

brată de milioane de români 

pe 24 februarie. Odihinoară, 

ziua reprezenta începutul 

anului agricol şi uneori ziua 

ieşirii ursului din bârlog.

Dragobete este o divinita-

te mitologică similară lui Cu-

pidon. Dacii credeau că el ar 

fi  fi ul Dochiei, un bărbat chi-

peş şi iubăreţ, considerat un 

„naş cosmic” care ofi cia, la 

fi ecare început de primăvară, 

nunta tuturor animalelor.

Pentru ea

Flori. Nu dai niciodată 

greş cu un buchet frumos de 

fl ori. Trandafi rii sunt prima a-

legere în astfel de ocazii. To-

tuşi, primăvara fi ind aproape, 

ai multe alte opţiuni mai pu-

ţin clasice, dar la fel de ele-

gante. Printre acestea se nu-

mără bujorii, lalele sau chiar 

o plantă în ghiveci.

Dulciuri. Nici cu bom-

boane de ciocolată sau alte 

dulciuri nu vei da greş. Da-

că totuşi ai vrea să rupi ba-

rierele clasicului poţi cumpă-

ra un tort sau prăjituri în for-

mă de inimă. Dacă eşti pri-

ceput „într-ale bucătăritului”, 

încearcă să le faci tu, gestul 

va fi  apreciat.

Bijuterii. În funcţie de 

buget, bijuteriile pot fi  un ca-

dou inspirat pentru femei. O 

braţară, un medalion sau o 

pereche de cercei ar putea su-

prinde persoana iubită.

Pentru el

Ceva practic. Iubitu-

lui tău îi place să meşte-

rească? Intră într-un maga-

zin de bricolaj şi vei găsi 

ceva pe placul lui. Intere-

sează-te în legătură cu lu-

crurile de care are nevoie 

sau de hobby-urile lui şi dă-

ruieşte-i ceva ce va putea 

fi util în viaţa de zi cu zi.

O cină romantică. Dat 

fi ind faptul că restaurantele 

sunt închise, pregăteşte-i o ci-

nă romantică iubitului tău, cu 

preparatele lui preferate.

Gadget-uri. Un gadget 

sau un telefon oferit în dar de 

Dragobete ar mai fi  o varian-

tă, cu condiţia să ştii ce mo-

del îşi doreşte. De asemenea, 

un ceas elegant sau smart ar 

fi  o idee bună şi pentru el.

Dragobete, sărbătoarea iubirii. Idei de cadouri pentru cei dragi

În locul textelor standard, siropoase și poate potrivite în 
primul an de relație, încearcă să personalizezi mesajele de 
iubire de anul acesta, astfel încât să se simtă că a venit 
din inimă ceea ce transmiți. 

Fie că e vorba de un el sau de o ea, apelează la cele mai 
frumoase amintiri împreună, pe care le poți înșira pe foaie. 
Fă-le descriptive, chiar dacă știți amândoi despre ce era vor-
ba, fi indcă va trezi sentimente de melancolie frumoase. 
Poți chiar să te referi la o parte neștiută a ce ai simțit tu în 
acele momente, acest lucru adăugând un strop de 
prospețime amintirii.

De asemenea, cuvintele de apreciere reprezintă limba-
jul iubirii multor oameni. Așadar, spune-i că o/îl apreci-
ezi și ești mândru/ă pentru tot ce face. Nu te sfi i să 
înșiri motivele de mulțumire, chiar dacă printre ele se 
numără lucruri pe care tu le consideri prea mici și neîn-
semnate. Îi va face ziua, poate chiar săptămâna mai 
bună partenerului tău!

Dacă tu sau cel drag ție sunteți fi ri mai aventuroase și nu 
vă place să  mergeți pe varianta clasică, scrie amintiri, 
aprecieri, sau altele pe o foaie în formă de inimă și taie-o, 
astfel încât să formezi un „puzzle de cuvinte” pe care iubi-
tul/iubita va trebui să-l pună cap la cap.

Mesaje de Dragobete pe care 
să le transmiți partenerului tău
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Noile funcţii de confi-

denţialitate iOS 14 ale 

Apple au trimis valuri 

de şoc prin industria 

publicitară în toamna 

anului trecut, când au 

fost lansate, potrivit 

playtech.ro. Acum, o 

problemă o reprezintă 

cât de mult te „spionea-

ză” Google pe telefon, .

Apple nu va împiedica 

agenţiile de publicitate să 

urmărească utilizatorii de 

pe web, dar acum îi obli-

gă pe dezvoltatori să indi-

ce toate datele personale 

pe care le poate colecta o 

aplicaţie şi scopurile colec-

tării datelor menţionate.

iPhone şi iPad vor for-

ţa, de asemenea, dezvolta-

torii să ceară permisiunea 

de a urmări utilizatorii în 

cadrul aplicaţiilor şi servi-

ciilor. Atacul masiv al Fa-

cebook asupra Apple la mij-

locul lunii decembrie este 

o dovadă că schimbările de 

confidenţialitate sunt o ma-

re problemă pentru com-

paniile care fac bani din 

reclame personalizate.

Cum colectează Google 
datele tale

Aceste reclame se bazea-

ză pe datele pe care utiliza-

torii le permit Facebook, Go-

ogle şi altora să le colecte-

ze, în schimbul accesului 

gratuit la serviciile lor. Es-

te genul de compromis ca-

re funcţionează în industria 

comercială. Dar este posibil 

ca utilizatorii să nu fie con-

ştienţi de domeniul de apli-

care al datelor la care oferă 

acces terţilor. Acolo te vor 

ajuta etichetele de confiden-

ţialitate ale aplicaţiei Apple 

din iOS 14.

Spre deosebire de Face-

book, Google nu a făcut 

prea mare caz despre func-

ţiile de confidenţialitate ale 

Apple. Dar compania a în-

târziat să-şi actualizeze 

aplicaţiile iOS cu mai bine 

de o lună.

Aceste actualizări vin în 

sfârşit. Aplicaţiile majore pen-

tru iPhone, cum ar fi  YouTu-

be şi Gmail, tocmai au primit 

primele actualizări majore în 

câteva săptămâni. În mod sur-

prinzător, există o cantitate 

masivă de informaţii pe care 

Google le poate colecta de la 

utilizatorii de iPhone.

La fel ca în cazul etichete-

lor de confi denţialitate ale Fa-

cebook, etichetele Google in-

dică faptul că aplicaţiile sale 

vor colecta o mulţime de da-

te despre utilizatori în mai 

multe scopuri. Aceasta inclu-

de publicitate terţă parte, ana-

lize, personalizarea produse-

lor, funcţionalitatea aplicaţiei 

şi – cel mai enervant – alte 

scopuri. Aceste categorii con-

ţin, de asemenea, o secţiune 

„alte tipuri de date” care su-

gerează că aplicaţiile pot co-

lecta şi mai multe informaţii.

Cum poţi să gestionezi 
cum să-ţi fi e folosite datele

Următoarea comparaţie ara-

tă că Gmail şi YouTube nu co-

lectează aceleaşi informaţii în 

scopuri publicitare. YouTube 

acumulează o mulţime de in-

formaţii suplimentare în com-

paraţie cu Gmail. Toate aces-

te date sunt folosite pentru ca 

Google să vândă anunţuri mai 

bine direcţionate, care aduc 

venituri mai mari.

Cu toate acestea, Google 

spune adesea că nu parta-

jează niciun fel de date des-

pre utilizatori cu agenţii de 

publicitate şi acest lucru es-

te adevărat. Google nu le ofe-

ră altora aceste informaţii 

personale, dar le foloseşte 

pentru a permite companii-

lor să vizeze anumite cate-

gorii de utilizatori cu anu-

mite tipuri de anunţuri.

Din nou, nu există nicio 

problemă cu Google şi Face-

book care colectează toate 

aceste date, iar iOS 14 nu va 

împiedica niciun dezvoltator 

să urmărească utilizatorii, a-

tât timp cât aplicaţiile res-

pectă regulile sale de confi -

denţialitate. Aplicaţiile tre-

buie să enumere datele pe 

care le colectează şi vor tre-

bui să solicite permisiunea 

pentru urmărire.

Cu toate acestea, aceste eti-

chete de confi denţialitate ar 

putea ajuta utilizatorii să ia 

decizii mai în cunoştinţă de 

cauză cu privire la ce fel de 

informaţii doresc să permită 

colectarea aplicaţiilor.

Pentru a vedea etichetele 

de confi denţialitate pentru o-

rice aplicaţie, va trebui să te 

îndrepţi către App Store, să 

cauţi aplicaţia în cauză şi apoi 

să cauţi secţiunea de confi -

denţialitate a aplicaţiei.

Cât de mult te „spionează” Google?
Aplicații precum YouTube și Gmail au efectuat actualizări majore și în mod surprinzător, există 
o cantitate mare de informații pe care Google le poate colecta de la utilizatorii de iPhone 

Apple a fost una dintre ulti-

mele companii care 

au adoptat tehnologia 5G 

pe piaţa de smartphone-uri. 

Unul dintre motive este 

cu siguranţă faptul că reţe-

lele 5G încă nu sunt destul 

de dezvoltate la nivel mon-

dial pentru a oferi un bene-

fi ciu mare utilizatorilor, 

însă şi disputa companiei 

cu Qualcomm, care abia 

în 2019 a fost rezolvată, 

a contribuit. 

Se pare însă că Apple plă-

nuieşte să nu piardă trenul 

6G, pregătind deja terenul. 

Compania a publicat un anunţ 

de angajare pentru ingineri 

care să ajute la dezvoltarea 

standardului 6G şi tehnologii 

referitoare la acesta.

Apple a ratat startul pentru 
5G, dar se pregăteşte 
din timp pentru 6G

Momentan, Apple are doar 

4 telefoane cu 5G pe piaţă, 

toate lansate în urmă cu mai 

puţin de şase luni. De altfel, 

tehnologia 5G abia se pregă-

teşte să ajungă la o oarecare 

maturitate, alături de mo-

dem-urile şi dispozitivele din 

cea de-a doua generaţie. Cu 

toate acestea, atât Apple, cât 

şi Huawei şi alte companii din 

industrie, încep să se pregă-

tească pentru viitor. Nimeni 

nu ştie încă ce va fi  tehnolo-

gia 6G şi probabil că nu vom 

şti în următorii câţiva ani.

Totuşi, la astfel de tehno-

logii contribuie întreaga in-

dustrie, iar Apple nu vrea să 

rămână în urmă în viitor, aşa 

că se pregăteşte de pe acum. 

Apple caută ingineri pentru 

divizia sa de cercetare în do-

meniul standardelor de co-

nectivitate de generaţie ur-

mătoare, iar descrierea pos-

tului explică destul de bine 

ce vor face aceştia pentru ur-

mătorii câţiva ani:

„Vei lucra la defi nirea con-

ceptelor la nivel de sistem, 

propunerea şi cercetarea unor 

idei şi algoritmi inovatori, vei 

realiza simulări de sistem 

complexe, vei stabili rapid 

platforme pentru a te ajuta 

să îţi demonstrezi ideile şi 

vei realiza protocoale RAN 

pentru următoarea generaţie 

de sisteme celulare (6G).”

Se zvoneşte de multă vre-

me că Apple lucrează la dez-

voltarea propriului modem 

5G, compania preluând ve-

chea echipă care dezvolta ast-

fel de tehnologii pentru Intel. 

Astfel, nu este ieşit din co-

mun ca Apple să pregătească 

în avans tehnologiile 6G de 

care va avea nevoie peste pro-

babil 10 ani, când tehnologia 

6G ar putea fi  lansată.

Apple angajează ingineri 
pentru dezvoltarea tehnologiei 6G
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Ungaria va începe 

azi vaccinarea împotriva 

COVID-19 şi cu dozele 

achiziţionate de la compa-

nia chineză Sinopharm, 

devenind primul 

stat membru al Uniunii 

Europene care 

va folosi acest ser, 

relatează Reuters.

Anunţul a fost făcut ieri 

de Guvernul de la Budapes-

ta pe pagina sa de Facebook 

cu informaţii privind pande-

mia de COVID-19.

Executivul conservator al 

premierului Viktor Orban, ca-

re a criticat lentoarea cu care 

UE le-a distribuit vaccinuri 

anticoronavirus ţărilor mem-

bre, a fost primul din blocul 

comunitar care a cumpărat şi 

autorizat vaccinuri din Rusia 

şi China care nu au fost apro-

bate încă de Bruxelles.

Ungaria a anunţat în ianu-

arie că a ajuns la un acord 

cu Sinopharm pentru cum-

părarea a cinci milioane de 

doze de vaccin.

Ungaria începe vaccinarea 
cu un ser chinezesc

Uniunea Europeană coordo-

nează trimiterea unei echi-

pe medicale în Slovacia 

pentru a sprijini tratamen-

tul intensiv al pacienţilor 

care suferă de COVID-19, în 

urma unei solicitări adresa-

te prin intermediul 

Mecanismului de protecţie 

civilă al UE. România a ofe-

rit deja o echipă de cinci 

medici şi nouă asistenţi 

medicali, specializaţi în 

terapie intensivă, a anunţat 

marţi Comisia Europeană.

În plus, UE mobilizează echi-

pamente individuale de protec-

ţie suplimentare, constând în 

600.000 de măşti de protecţie 

FFP2 şi 650.000 de perechi de 

mănuşi, pentru a le trimite în 

Serbia din rezerva medicală re-

scEU găzduită în Grecia.

„Aş dori să mulţumesc Ro-

mâniei pentru trimiterea u-

nei echipe medicale care să 

sprijine tratamentul pacien-

ţilor cu COVID la Bratislava, 

acţionând în spiritul solida-

rităţii la nivelul UE. De ase-

menea, măştile şi mănuşile 

de protecţie trimise în Serbia 

din rezerva rescEU vor con-

tribui la protejarea persona-

lului medical care luptă îm-

potriva COVID-19 în această 

ţară”, a declarat comisarul 

european pentru gestionarea 

crizelor, Janez Lenarcic.

Statele membre ale Uniu-

nii Europene pot, de aseme-

nea, să solicite fi nanţare pen-

tru a sprijini transferul pa-

cienţilor şi transportul per-

sonalului medical şi al echi-

pelor medicale prin interme-

diul Instrumentului pentru 

sprijin de urgenţă.

De la începutul pandemiei 

de COVID-19, Comisia Europea-

nă a ajutat 13 state membre şi 

ţări participante prin interme-

diul Mecanismului de protecţie 

civilă şi prin rescEU.

Şeful diplomaţiei slovace 

Ivan Korcok a mulţumit Româ-

niei pentru răspunsul rapid la 

solicitarea Bratislavei. „Împre-

ună cu prietenii şi cu sprijinul 

lor, vom depăşi pandemia”, a 

scris luni Korcok pe Twitter.

Săptămâna trecută, guvernul 

slovac a aprobat o cerere a Minis-

terului Sănătăţii pentru activarea 

Mecanismului de protecţie civilă 

al UE. Între timp, Polonia şi Aus-

tria s-au angajat să ajute Slovacia.

România, solidară 
cu Serbia și Slovacia
UE mobilizează țările membre pentru a oferi ajutor medical 
intensiv pacienților care suferă de COVID-19 

Oamenii, în special tinerii, 

au devenit mai îngrijoraţi 

de prăpastia dintre bogaţi şi 

săraci în timpul pandemiei 

de coronavirus, relevă auto-

rii unui nou studiu global 

prezentat marţi, care fac 

apel la guverne să ia măsuri 

pentru a corecta această 

diferenţă, potrivit Reuters.

Peste 8.700 de persoane 

din 24 de ţări au fost ches-

tionate la începutul şi la sfâr-

şitul lui 2020 de către agen-

ţia de cercetare a pieţei Glo-

calities. Studiul relevă că un 

număr tot mai mare de res-

pondenţi consideră că dife-

renţele între venituri ar tre-

bui reduse.

În contextul în care pande-

mia de coronavirus a afectat 

puternic economia anul trecut, 

sondajul arată o majorare de 

zece puncte procentuale a co-

tei celor care spun că un loc de 

muncă mulţumitor şi creşterea 

economică sunt cele mai im-

portante mijloace pentru a îm-

bunătăţi calitatea vieţii.

Pandemia „a lovit oamenii 

din plin şi i-a făcut să îşi dea 

seama că lucrurile nu merg cum 

trebuie”, a afi rmat Ronald In-

glehart, unul dintre autorii prin-

cipali ai studiului.

„Avem nevoie de interven-

ţia guvernului pe o scară mai 

largă. Nu vrem o economie con-

trolată de stat, dar unele resur-

se trebuie realocate pentru a 

echilibra această direcţie puter-

nică”, a declarat el.

Politicile care vor crea „lo-

curi de muncă bine plătite” în 

domenii precum îngrijirea co-

pilului, protecţia mediului şi 

infrastructură vor ajuta la re-

ducerea frustrării în legătură 

cu inegalitatea de venituri, a 

adăugat Inglehart.

O treime dintre responden-

ţii cu vârste între 18 şi 34 de 

ani au spus la sfârşitul anului 

trecut că sunt mai îngrijoraţi 

de inegalităţile de venituri de-

cât de şomaj sau de probleme-

le economiei, în creştere faţă 

de procentul de 29% de la în-

ceputul lui 2020, înainte de răs-

pândirea la nivel mondial a 

pandemiei de coronavirus.

Conform celor mai recente 

estimări ale Fondului Monetar 

Internaţional, scăderea econo-

miei globale a fost de 3,5% 

anul trecut, iar numeroase stu-

dii au arătat cum criza sanita-

ră mondială a amplifi cat ine-

galităţile economice.

Din cauza pandemiei, numă-

rul persoanelor care trăiesc în să-

răcie s-a dublat şi a ajuns la pes-

te 500 de milioane.

În paralel, averea adunată a 

miliardarilor lumii a crescut cu 

3.900 de miliarde de dolari din 

martie până în decembrie 2020 

şi a ajuns la 11.950 de miliarde 

de dolari, conform raportului. 

Oamenii au devenit mai îngrijoraţi de prăpastia dintre 
bogaţi şi săraci în timpul pandemiei de coronavirus

Rata anuală a infl aţiei în 

zona euro a revenit în teri-

toriul pozitiv în luna ianua-

rie 2021, în timp ce în 

Uniunea Europeană a cres-

cut semnifi cativ, de la 0,3% 

până la 1,2%, ţările mem-

bre cu cele mai ridicate rate 

ale infl aţiei fi ind, la fel 

ca şi la fi nele anului trecut, 

Polonia, Ungaria, Cehia şi 

România, arată datele publi-

cate, marţi, de Eurostat.

Comparativ cu situaţia din 

luna decembrie 2020, rata anu-

ală a infl aţiei în ianuarie 2021 

a scăzut în trei state membre, 

a rămas stabilă în şase ţări şi 

a crescut în 18. În România, 

rata anuală a infl aţiei a cres-

cut până la 2% în ianuarie, 

de la 1,8% în decembrie. Com-

parativ, în prima lună din 

2020, rata anuală a infl aţiei 

în România era de 3,9%.

Cele mai ridicate rate anu-

ale ale inflaţiei din UE au 

fost înregistrate, luna trecu-

tă, în Polonia (3,6%), Un-

garia (2,9%), Cehia (2,2%) 

şi România (2%). La polul 

opus sunt două state mem-

bre UE unde rata anuală a 

inflaţiei a fost negativă: Gre-

cia (minus 2,4%) şi Slove-

nia (minus 0,9%).

În zona euro, cel mai 

semnificativ impact asupra 

creşterii anuale a preţuri-

lor l-au avut serviciile, cu 

majorare de 0,65 puncte 

procentuale, urmate de pre-

ţurile la bunuri industriale 

(creştere de 0,37 puncte 

procentuale) şi preţurile la 

alimente, băuturi alcoolice 

şi ţigări (plus 0,30 puncte 

procentuale). În schimb, 

scăderea preţurilor la ener-

gie a şters 0,41 puncte pro-

centuale din avansul infla-

ţiei, în luna ianuarie.

Revenirea în teritoriul po-

zitiv a infl aţiei în luna ianu-

arie, după mai multe luni în 

care zona euro a avut o in-

fl aţie negativă, aduce acest 

indicator mai aproape de ţin-

ta de 2% urmărită de Ban-

ca Centrală Europeană pe 

termen mediu.

În cazul României, Institu-

tul Naţional de Statistică (INS) 

a informat anterior că rata 

anuală a infl aţiei a urcat la 

2,99% în luna ianuarie a a-

cestui an, de la 2,1% în de-

cembrie, în condiţiile în care 

mărfurile nealimentare s-au 

scumpit cu 3,25%, mărfurile 

alimentare cu 2,88% iar ser-

viciile cu 2,51%.

„Preţurile de consum în lu-

na ianuarie 2021 comparativ 

cu luna decembrie 2020 au 

crescut cu 1,3%. Rata medie 

a preţurilor de consum în ul-

timele 12 luni (februarie 2020 

– ianuarie 2021) faţă de pre-

cedentele 12 luni (februarie 

2019 – ianuarie 2020), calcu-

lată pe baza IPC, este 2,6%”, 

se arată în comunicatul INS.

Banca Naţională a Româ-

niei (BNR) estimează o in-

flaţie de 2% la sfârşitul pri-

mului trimestru din acest 

an, de 2,2% la finalul tri-

mestrului II şi de 2,4% la 

sfârşitul trimestrului III. La 

finalul anului se estimează 

o inflaţie de 2,5%.

România își începe anul 
cu una dintre cele 
mai ridicate inflații din UE
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, Gri-
gorescu, decomandat, etaj inter-
mediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

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

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

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

¤ Cumpăr apartament 2 camere, 
cu intrări separate, în bloc de 4 
etaje, situat în zona bună a ora-
șului, la preţul pieţei, rog oferte 
serioase. Sunaţi la telefon 
0787-869474.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

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

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 

toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 0756-269934 
sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, în comuna Su-
atu nr. 383, strada principală, com-
pus din 2 camere, bucătărie, an-
treu, debara, teren arabil extravi-
lan. Pentru informaţii și alte detalii 
sunaţi la telefon 0749-509107. 
(6.14)

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

¤ Cumpăr casă cu teren, mai ve-
che sau demolabilă, situată în zo-
na bună. Aștept telefoane la 
0787-869474.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, situat la capătul str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris,  zona de case, 
82 m front la drum, la intrare în 
satul Valea Fânațelor, drum pie-
truit, se poate circula fără proble-
me până la teren, C.F., cadastru, 
curent electric, teren compact, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (3.7)

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ Dau în chirie apartament la casă, 
utilat complet, contorizat, C.T., bal-
con, internet, cablu, parcare, zona 
gării, preţ 350 euro. Informaţii la 
telefon 0744-282885. (6.7)

GARSONIERE

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

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

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

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 1, mobilat, supr. 50 
mp, în cart. Mănăștur, aproape 
de mijloacele de transport, preț 
200 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0742-128138. (3.7)

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

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

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

SERVICII

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 

TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

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

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

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

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894

E-mail: traduceritoledo@
yahoo.com

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

AUTO-MOTO

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcționare, preț 
2800 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (3.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricație 2012, 

167000 km/bord, în stare bună 
de funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (3.7)

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

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

ELECTRO

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

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

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Informații suplimentare la telefon 
0742-401019. (3.7)

¤ Vând TV color. Pentru informații 
suplimentare sunați la telefon 
0749-892645. (3.14)

¤ Vând prize și întrerupătoare noi 
și diferite cabluri pentru aparaturi 
electonice, unuele noi. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0742-401019.

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

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (3.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, sta-
re foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (3.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (3.7)

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

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Informații la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (3.7)

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 

0740-206335.

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru in-
continenţă, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (23.60)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (6.7)

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

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

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (6.7)

¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preţ 15 lei/bucata. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon: 0264-535847 sau 
0745-265436.

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (6.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (6.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preţ 
10 RON/kg, producţie 2020, pro-
dus bio din zonă nepoluată. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (6.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, la preţ negociabil. Detalii la 
telefon 0742-401019.

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a treia licitaţie 
publică, în data de 11.03.2021, 
ora 12.00, bunurile imobile con-
stând din: Două terenuri intravila-
ne situate în cartier Someșeni, în 
suprafaţă de 3850 mp, la preţul 
de 397740 lei și respectiv 4400 
mp, la preţul de 481875 lei, la a-
ceste preţuri se adaugă TVA. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinute 
la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 112, telefon 
0264.705603 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunţuri vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.
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LICITAŢIE

a) Privind organizarea licitaţiei intermediare de vânzare 
masă lemnoasă pe picior cu strigare,

b) Privind organizarea licitatiei intermediare pentru prestari 
servicii exploatare masă lemnoasă cu oferta scrisă în plic 
închis aferentă anului de producţie 2021

Organizatorul licitatiei: Primăria Comunei Mărgău
Data şi ora desfăşurării licitaţiei : 6-03-2021
Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria Mărgău
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare pentru masă 

lemnoasă pe picior și licitaţie publică cu ofeta scrisă în plic 
închis și sigilat pentru prestări servicii exploatare masă lemnoasă.

Licitaţia este organizată și se va desfășura conform 
prevederilor Regulamnetului de valorifi care a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.715/2017 modifi cată cu HG nr.55/2019 și 
conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 .

Data și ora organizării preselectiei : 2-03-2021
Data și ora limită până la care poate fi  depusă documentaţia 

pentru preselectie și înscrierea la licitatie : 01-03-2021 Ora 16.

Lista partizilor care se liciteaza , pretul de pornire la licitatiei 
pentru fi ecare partida sunt afi sate la sediul organizatorului 
si pe situl www.produselepadurii.ro.

Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie 
este de 650 mc.din care pe natura de produse:

– produse principale – 345 mc
si respectiv pe specii si grupe de specii:
– rasinoase – 345 mc

Volumul scos pentru prestari servicii exploatare masa 
lemnoasa este de 315 mc din care pe natura de produse;

produse principale – 315 mc.
si respectiv pe specii si grupe de specii:
– rasinoase – 190 mc.
– foioase – 125 mc.

Masa lemnoasa pe picior oferita spre vanzare catre 
operatorii economici si masa lemnoasa destinata pentru 
licitatie de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nu 
provine din fondul forestier proprietate publica certifi cat.

Masa lemnoasa destinata spre vanzare pe picior si masa 
lemnoasa destinata pentru licitatie de prestari servicii explatare 
ramasa neadjudecata dupa aceasta licitatie si care a mai 
facut obiectul unei licitatii organizate anterior acestei licitatii 
se poate adjudeca prin negociere in aceeasi zi in conditiile 
prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari 
in vigoare iar masa lemnoasa care a ramas neadjudecata si 
a facut obiectul doar a licitatiei de azi va fi  scoasa din nou 
la licitatie. Masa lemnoasa care provine din produse accidentale 
si nu s-a adjudecat in ziua licitatiei se poate adjudeca in 
aceeasi zi in conditiile prevazute de prezentul regulament.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul organizatorului 
licitatiei incepand cu data de 23-02-2021

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei:

La licitatie pot participa operatorii economici admisi de 
comisia de preselectie.

Operatorul economic participant la licitatie trebuie sa 
achite anterior inceperii sedintei de licitatie in contul 
proprietarului masei lemnoase prin instrumente bancare 
legale decontabile pana la licitatie sau in numerar in caseria 
acestuia (in limita sumei de 5000 lei). o garantie de contractare 
in cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitatie pentru 
volumul de masa lemnoasa pe picior si prestari servicii 
exploatare masa lemnoasa.

Tariful de participare la licitatie si contravaloarea caietului 
de sarcini in valoare de 100 lei se va plati la caseria PRIMARIEI 
COMUNEI MARGAU.

Documentele privind constituirea garantiilor de contractare 
precum si a achitarii tarifului de participare la licitatie se vor 
depune la secretariatul comisiei de licitatie inceperii sedintei 
de licitatie pana la ora 10.

Incheierea contractului de vanzare cumparae a msei 
lemnoase si cel de prestari servicii exploatare masa lemnoasa 
adjudecata prin licitatie are loc in termen de maximum 10 
zile lucratoare de la data licitatiei.

Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei 
lemnoase adjudicate si al contractului de prestari servicii 
exploatare masa lemnoasa adjudecat in termenul de maxim 
10 zile lucratoare stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusiva 
a operatorului economic/grupului de operatori economici 
adjudecator atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa 
respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului 
economic in urmatoarele situatii:

a) nu a fost incheiat contractual de vanzare – cumparare 
a masei lemnoase in conditiile legii din culpa operatorului 
economic:

b) nu a constituit garantia de buna executie la data 
incheierii contractului:

c) a fost incheiat in termen contractual de vanzare 
-cumparare a masei lemnoase iar valoarea garantiei cu 
acordul partilor se folseste pentru constituirea cautiunii 
prevazute de art.66 alin (1) din Legea nr.46/2008 Codul 
silvic republicata cu modifi carile ulterioare pentru constituirea 
garantieie de buna executie si/sau pentru plata contravalorii 
masei lemnoase contractate.

Pentru participarea la licitatie solicitantul trebuie sa depuna 
anterior datei preselectiei o cerere de inscriere la licitatie 
care se inregistreazain registrul de corespondenta al 
organizatorului licitatiei si la care trebuie sa anexeze 
urmatoarele documente in copie certifi cate pentru conformitate 
cu originalaul de catre reprezentantul legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici:

¤ actul constitutiv al operatorului economic/grupului de 
operatori economici

¤ documentul de inregistrare a operatorului economic la 
ofi ciul registrului comertului sau dupa caz documentul 
echivalent de inregistrare in cazul operatorilor economici 
starini:acest document se prezinta in copie conforma cu 
originalul.

¤ certifi catul constatator privind operatorul economic in 
original sau in copie conforma cu originalul eliberat de ofi ciul 
registrului comertului direct sau prin serviciul online Info Cert 
sau informatii exstinse despre acesta solicitate de organizator 
prin serviciul Recom Online cu cel mult 30 de zile calendaristice 
inainte de data preselectiei.

¤ declaratia pe propria raspundere a reprezentantului 
legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata 
de administratorul fondului forestier proprietate publica a 
statului sau fata de proprietarii/administratorii fondului 
forrstier proprietate publica a unitatilor administrative 
teritoriale acest document se prezinta in original

¤ certifi catul de atestare pentru lucrari de exploatare 
forestiera al operatorului economic valabil si cu anexa acestuia 
completata la zi certifi cate sub semnatura reprezentantului 
legal al operatorului economic sau documentul similar 
recunoscut echivalent de autoritatea de resort din Romania 
in cazul operatorilor economici starini, acest document trebuie 
prezentat numai de catre operatorii economici care solicita 
participareala licitatiile /negocierile de vanzare a masei 
lemnoase pe picior si prestari sericii exploatare masa lemnoasa, 
acest document se prezinta in copie conforma cu originalul

¤ declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal 
aloperatorului economic privind apartenenta /neapartenenta 
la un grup de operatori economici asa cum este defi nit la art.1 
lit.g, acest document se va prezenta in original

¤ declaratia pe propria raspundere a reprezentantului 
legal al operatorului /grupului deoperatori economici caresa 
cuprinda situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat 
din fi ecre specie si sortiment de la inceputul anului in curs 
potrivit prevederilor art.8 ,acest document se prezinta in 
original .Pentru materialele lemnoase adjudicate organizatorul 
licitatiei /negocierii transmite declaratia pe propria raspundere 
a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului 
de operatori economici in termen de 15 zile lucratoare de 
la djudecare catre structura teritoriala de specialitate a 
autoritatii publice care raspunde de silvicultura.

¤ declaratia pe propria raspundere potrivit art.7 alin.1 si 
2, acest document se prezinta in original.

¤ atestarea capacitatii de industrializare a lemnului pentru 
producatorii din industria mobile potrivit art.49 numai in 
cazul licitattiilor organizate pentru materialele fasonate si 
numai de catre administratorul fondului forestier proprietate 
publica a statului , acest document se prezinta in copie 
conforma cu originalul.

¤ declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal 
al operatorului economic privind situatia completarii la zi a 
atestatului deexploatare in cazul in care atestatul deexploatare 
nu este completat la zi in declarative se vor mentiona volumul 
de masalemnoasa pe picior adjudecata si neoperata in anexa 
precum si vanzatorul,acest document se va prezenta in original 
numai decatre operatorii economici care participa la licitatiile 
de vanzare a masei lemnoase pe picior.

¤ cazierul ethnic de exploatare
¤ autorizatia pentru detinere dispositive de marcat
¤ inregistrare notariala a dispozitivului de marcat
¤ contract individual de munca pentru fasonator mechanic 

si conducator de utilaje forestiere
¤ xerocopie de pe cartea de identitate a administratorului 

operatorului economic.

Cererea si documentatia prevazuta mai sus se pot depune 
la organizatorul licitatiei prin uma dintre urmatoarele 
modalitati:

– direct la registratura prin hrtie 
–  prin posta /curier , pe hartie

 Documentatia integrala privind desfasurarea licitatiei si 
partizile scoase la licitatie se poate obtine de de la sediul 
PRIMARIEI COMUNEI MARGAU.

 Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa 
organizatorului licitatiei (PRIMARIA COMUNEI MARGAU).
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Halep s-a retras 
de la DOHA
Simona Halep, numărul trei 
mondial, s-a retras din turneul 
WTA de la Doha (Qatar), pro-
gramat în perioada 1-6 martie, 
a anunţat WTA Insider, care ci-
tează contul de Instagram al 
turneului Qatar Total Open.
Turneul WTA 500 este dotat cu 
premii totale de 565.530 dolari 
și principala sa favorită va fi  
australianca Ashleigh Barty, nu-
mărul unu mondial. Și-au mai 
anunţat participarea Elina 
Svitolina (Ucraina), Karolina 
Pliskova (Cehia), Arina 
Sabalenka (Belarus) sau Bianca 
Andreescu (Canada), jucătoare 
din top 10 mondial.
Sabalenka a câștigat ediţia de 
anul trecut a turneului. 
Simona Halep a câștigat titlul 
în 2014, iar în 2019 a jucat fi -
nala (pierdută în faţa belgien-
cei Elise Mertens).
Următorul turneu la care va 
evolua Simona Halep va fi  cel 
de la Dubai (7-13 martie).

Tragere norocoasă 
pentru Minaur
CS Minaur Baia Mare va înfrun-
ta echipa cipriotă Sabbianco 
Anorthosis Famagusta în sfer-
turile de finală ale competiţiei 
EHF European Cup, potrivit 
tragerii la sorţi efectuate, 
marţi, la Viena.
Minaur va juca prima manșă 
pe teren propriu, pe 20 sau 21 
martie, iar returul în Insula 
Afroditei, pe 27 sau 28 martie.
Anorthosis, la primul său sezon 
european din ultimii 22 de ani, 
a trecut în turul al doilea de 
echipa cehă TJ Sokol Nove 
Veseli, cu 32-28 și 26-21, am-
bele meciuri jucate în Cipru, în 
turul al treilea a eliminat-o pe 
Beykoz BLD SK (Turcia), după 
32-28 și 36-25, iar în optimi a 
avut câștig de cauză în dubla cu 
SC kelag Ferlach (Austria), 
28-29 și 26-23, ambele partide 
fi ind jucate la Nicosia.
Minaur a trecut în turul al treilea 
de o altă formaţie cipriotă, 
Parnassos Strovolou, după două 
victorii în insulă, 28-25 și 29-24, 
iar în optimi a eliminat formaţia 
ucraineană Donbas Mariupol, 
de asemenea, cu o dublă victo-
rie, 24-23 și 34-26, ambele me-
ciuri jucându-se la Baia Mare.
Dacă va trece de Anorthosis, 
echipa maramureșeană va juca 
în penultimul act contra câști-
gătoarei dintre Polva Serviti 
(Estonia) și Ystads IF (Suedia).

Medalii pentru 
judokanii clujeni
Sportivii secţiei de judo a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj au obţi-
nut 5 medalii dintre care două de 
aur și trei de argint la recent în-
cheiata ediţie a Campionatelor 
Naţionale sub 18 ani, desfășurată 
la Poiana Brașov.
Pe cea mai înaltă treaptă a po-
diumului au urcat Mihai 
Robert, la categoria 55 de kilo-
grame și Claudiu Oancea la ca-
tegoria 60 de kilograme care 
au obţinut medaliile de aur și 
titlurile de campioni naţionali.
O comportare merituoasă au 
avut sportivele și sportivii care 
au cucerit medaliile de argint: 
Luciana Catană la categoria 52 
de kilograme, Sebastian Fudulu 
la categoria 55 de kilograme și 
Paula Nicoară, care la categoria 
44 de kilograme a obţinut me-
dalia de bronz.

Pe scurt

CFR Cluj pregăteşte un 

nou super transfer. 

Marius Bilaşco a confir-

mat o posibilă mutare 

de milioane.

Marius Bilaşco a vorbit 

în premieră despre transfe-

rul lui Andrei Burcă de la 

CFR Cluj. Fundaşul central 

a apărut pe lista de transfe-

ruri a celor de la FCSB, în-

să oficialul din Gruia este 

de părere că fotbalistul va 

pleca în străinătate.

„Aş vrea să spun câte-

va cuvinte despre Andrei. 

M-a surprins plăcut când 

a venit la Cluj. Şi-a anali-

zat foarte bine şansele de 

a juca şi a creşte în carie-

ră făcând pasul spre CFR. 

A pus în balanţă cele do-

uă oferte şi a ajuns la con-

cluzia că are mai mari şan-

se să ajungă la echipa na-

ţională. Un transfer afară? 

Cu siguranţă, pentru că e 

un jucător în jurul căruia 

se nasc multe discuţii”, a 

declarat Bilaşco pentru 

Look Sport.

Andrei Burcă a fost trans-

ferat de CFR Cluj în 2019, 

de la FC Botoşani, club ca-

re iniţial s-a înţeles cu FCSB 

pentru transferul jucătoru-

lui. Burcă s-a impus repe-

de în Gruia şi a devenit par-

tenerul lui Paulo Vinicius 

în centrul defensivei. Evo-

luţiile bune l-au propulsat 

pe Burcă la echipa naţiona-

lă a României şi un trans-

fer în străinătate pare tot 

mai aproape.

Burcă este cotat la 2,4 

milioane de euro şi ar pu-

tea fi următorul produs de 

export al CFR-ului. Trupa 

din Gruia i-a mai vândut în 

ultimii ani pe Damjan Djoko-

vici, Mihai Bordeianu şi Ke-

vin Boli în străinătate, dar 

ultimii doi aveau să se în-

toarcă la campioana Româ-

niei după câteva luni petre-

cute în China, respectiv în 

zona Golfului.

Burcă, următorul produs 
de „export” al CFR Cluj

Echipa naţională de bas-

chet masculin a României 

va evolua în vară în cea 

de-a două fază a precalifi -

cărilor FIBA World Cup 

2023, Zona Europa.

Conform FIBA, lista cuprin-

de 12 echipe naţionale, care au 

acces în această fază în urma 

rezultatelor din grupele primei 

faze a precalifi cărilor pentru Cu-

pa Mondială din 2023 şi din gru-

pele de califi care la FIBA Euro-

Basket 2022.

Forul internaţional de bas-

chet (FIBA) a confi rmat după 

încheierea ultimelor meciuri din 

grupele preliminariilor Campi-

onatului European – EuroBasket 

2022, lista celor 12 echipe naţi-

onale care vor participa în cea 

de-a două fază a precalifi cărilor 

FIBA World Cup 2023, Zona Eu-

ropa. Dintre cele 12 naţionale, 

patru echipe provin din faza in-

augurală a precalifi cărilor Cu-

pei Mondiale din 2023, iar ce-

lelalte opt echipe din prelimina-

riile EuroBasket 2022, printre 

acestea numărându-se şi naţio-

nala României.

Cele 12 echipe naţionale ca-

re vor evolua în vară în cursa 

pentru grupele din ultima fază 

de califi care la CM 2023 sunt:

¤ Belarus, Islanda, Portugalia, 

Slovacia (din precalifi cări Cupa 

Mondială 2023)

¤ Austria, Danemarca, Letonia, 

Muntenegru, Macedonia de 

Nord, România, Suedia, Elveţia 

(din grupele preliminare ale Eu-

roBasket 2022)

Conform sistemului compe-

tiţional anunţat de FIBA, pen-

tru faza secundă a precalifi că-

rilor mondiale se vor alcătui pa-

tru grupe de câte trei echipe (se 

joacă după sistemul fi ecare cu 

fi ecare, tur – retur; în cazul în 

care pandemia Covid-19 va con-

tinua şi în august, atunci me-

ciurile se vor desfăşura tot în 

bule epidemiologice). Primele 

două clasate în cele patru gru-

pe vor accede în ultima fază a 

preliminariilor Cupei Mondiale 

din 2023, cele opt echipe ur-

mând să se alăture celor 24 de 

echipe naţionale prezente la FI-

BA EuroBasket 2022.

Baschetbaliștii români joacă precalificări 
pentru Mondialul din 2023

Universitatea Cluj 

va întâlni astăzi, 

de la ora 15,45 pe H.C. 

Dunărea Brăila, formaţie 

care a câştigat ultimele 

trei dueluri directe 

cu echipa ardeleană, 

de fiecare dată cu ace-

laşi scor, 33-25.

„Studentele” se vor pre-

zenta la start cu moralul ri-

dicat în urma jocului bun şi 

a rezultatului pozitiv obţi-

nut etapa trecută când, du-

pă un final incandescent, au 

reuşit să învingă pe Gloria 

2018 Bistriţa Năsăud cu 

25-24. Universitatea a izbu-

tit etapa trecută prima vic-

torie în acest sezon şi are 

planuri mari la turneul or-

ganizat în Sala Polivalentă

De cealaltă parte, brăi-

lencele, care acum se află 

pe locul 7 în clasament cu 

15 puncte, au reuşit şi ele 

o victorie importantă în 

runda precedentă, 29-28 cu 

Măgura Cisnădie.

„Ştim că după victoria 

cu Gloria Bistriţa lumea a-

re aşteptări tot mai mari de 

la noi. Mă bucur că am re-

uşit să facem o mică bucu-

rie suporterilor şi tuturor 

celor care cred în noi. Mer-

gem la Bucureşti cu mora-

lul ridicat, însă întâlnim un 

adversar foarte bun, care a 

reuşit o calificare europea-

nă importantă. Trebuie să 

dăm tot ce avem mai bun, 

dacă reuşim să ne ţinem 

aproape de ele, este posibil 

să se întâmple orice. O vic-

torie ar fi senzaţională, o 

înfrângere nu ar trebui să 

surprindă pe nimeni. Jocul 

nostru din ultima perioadă 

ne dă speranţe că e doar o 

chestiune de timp până să 

înaintăm în clasament”, a 

subliniat Sergiu Cacovea-

nu, directorul sportiv al 

„alb-negrelor”.

Dunărea Brăila este una 

dintre cele mai importante 

formaţii din Liga Florilor 

MOL. Formaţia de la malul 

Dunării are în componenţă 

jucătoare care au cochetat 

cu naţionala României. Bi-

anca Tiron, Aneta Udrişto-

iu, Elena Dache sau Mădăli-

na Zamfi rescu sunt doar câ-

teva dintre numele sonore.

De altfel, brăilencele au 

evoluat în acest sezon şi în 

EHF European League şi s-au 

calificat în sferturile de fi-

nală după ce au terminat pe 

locul 2 o grupă cu Siofok, 

Krasnodar şi Fleury Loiret.

Brăila practică un hand-

bal modern, baza pe acţiuni 

în viteză şi cu multă per-

pendicularitate pe poartă. 

De altfel, Dunărea a marcat 

36 de goluri în poarta celor 

de la Kuban Krasnodar, un 

record pentru formaţia an-

trenată de Neven Hrupec

Toate partidele turneu-

lui din Liga Florilor MOL 

de la Bucureşti vor putea 

fi urmărite contra cost pe 

site-ul tv.frh.ro.

Handbalistele vor a doua victorie 
consecutivă în Liga Florilor
Universitatea Cluj a plecat la Bucureşti, acolo unde se desfăşoară meciurile 
din cadrul etapei a 11-a a Ligii Naţionale de handbal feminin

Handbalistele de la „U” Cluj joacă cu Dunărea Brăila în Liga Florilor

Gloria Bistriţa – SCM 
Craiova 28-23

CSM Galaţi – SCM 
Râmnicul Vâlcea 20-33

Rapid București – Gloria 
Buzău

CSM București – Măgura 
Cișnădie

CSM Slatina – Dacia 
Mioveni

HC Zalău – Activ Prahova 
Ploiești

Dunărea Brăila – „U” Cluj

Program Etapa 
a 11-a Liga Florilor

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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