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Napoca SA, în „război” 
cu Primăria Floreşti
În urma penalităţilor emise de primarul Bog-
dan Pivariu, Napoca SA reziliază contractul 
pentru strada Eroilor din Floreşti. Pagina 3

EDUCAŢIE

Clasele de liceu, reduse 
la maxim 26 de elevi
Numărul de elevi din clasele de început de 
ciclu în învăţământul liceal se va reduce. 
Vor fi  şi clase cu doar 24 de copii. Pagina 4

SĂNĂTATE

Noua tulpină 
de COVID-19 amână 
relaxarea măsurilor?
Nouă din zece contacţi ai unei persoanei in-
fectate cu noua tulpină sunt pozitivi. Rela-
xarea restricţiilor este prematură. Pagina 5

ACTUALITATE

La Cluj, Hora Unirii 
a fost „jucată” în suflet
„Mica Unire” a fost sărbătorită şi la 
Cluj-Napoca, însă fără tradiţionala horă 
de după ceremonia militară. Pagina 6

TIMP LIBER

Paradisul alb îi 
ademeneşte pe schiori
Cadre rupte din basm în zona montană. 
La Băişoara, zăpada s-a aşternut peste tot 
unde vezi cu ochiul! Pagina 7

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.8740 LEI

CLUJ-NAPOCA

40C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

ACTUALITATE

Masca, obligatorie și după vaccin!
Nunțile și botezurile rămân interzise.

Ministerul Sănătăţii a trans-
mis, duminică, o informare cu 
privire la faptul că şi după ad-
ministrarea celei de-a doua do-
ze de vaccin anti-COVID-19 es-
te recomandată purtarea măştii 
şi respectarea regulilor de dis-
tanţare. Potrivit sursei citate, nu 
se cunoaşte încă gradul de efi -
cacitate a celor două vaccinuri. 
Este posibil ca o persoană vac-
cinată asimptomatică să poată 
răspândi virusul şi, astfel, să in-
fecteze o persoană nevaccinată.

„Vaccinul vă protejează pe 
dumneavoastră, purtarea 
măştii îi protejează pe cei din 
jur care nu au fost încă vac-
cinaţi. Până în acest moment, 
în studiile clinice s-a urmă-
rit dacă vaccinarea previne 
formele simptomatice de CO-
VID-19, nu a fost studiat da-
că este prevenită şi infecţia 
asimptomatică. Din acest 
motiv, cercetătorii încă nu 
ştiu dacă o persoană vacci-
nată se poate infecta asimp-

tomatic şi poate transmite 
mai departe virusul”, preci-
zează Ministerul Sănătăţii.

La rândul său, şeful Departa-
mentului pentru Situaţii de Ur-
genţă, Raed Arafat, a anunţat că, 
deşi se deschid restaurantele, 
nunţile, botezurile şi şi mesele 
festive rămân în continuare in-
terzise, iar nerespectarea măsu-
rilor ar putea suspenda din nou 
activitatea localelor. „Din 100 de 
mese vor fi  ocupate doar 33”, a 
exemplifi cat Raed Arafat, într-o 
intervenţie la Realitatea Plus.

„Restaurantele care se des-
chid, se deschid în proporţie de 
30% numai pentru servirea me-
sei, cu un număr maxim de şa-
se persoane la o masă. (...) Ci-
nematografele se deschid tot cu 
capacitate de 30%, în contex-
tul unei incidenţe între 1,5 şi 3 
la mia de locuitori – din trei lo-
curi, unul ocupat. Sub inciden-
ţa de 1 la mia de locuitori, ca-
pacitatea permisă va fi  de 
50%”, a explicat Raed Arafat.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 
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DECESE 4

 353 
diagnos  c
grupe de risc

172 
teste la cerere

Internați 663

88 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

2
(situația din ul  mele 24 de ore)

707 de teste 

79  de cazuri la ATI

182 
teste rapide

Când începe proiectarea Spitalului Regional Cluj?
Promis din 2004, Spitalul Regional de Urgență ar putea deveni o realitate abia în 2027. Pagina 2

Dor de petreceri?
Petreceri clandestine, „sparte” de polițiști
Mai multe petreceri private organizate ilegal au fost oprite weekendul trecut 
de oamenii legii. 200 de petrecăreți, prinși distrându-se. Pagina 6

Parcul fără farmec pentru constructori

După două încercări eșuate, Primăria a lansat și a treia oară licitația pentru modernizarea Parcului „Farmec”. 
Nicio firmă nu s-a arătat interesată de contractul de aproape două milioane de lei! Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Se poate şi la noi! O toa-

letă de pe Autostrada 

A10 Sebeş-Turda îi 

întâmpină cu fl ori şi 

curăţenie ireproşabilă pe 

cei care îi trec pragul.

Curăţenia exemplară, 

aranjamentele florale şi igi-

ena toaletei aflate pe tron-

sonul Aiud – Turda al Au-

tostrăzii A10 Sebeş-Turda 

se datorează doamnei Ro-

dica. Toaleta este „dotată” 

chiar şi cu un caiet de im-

presii, unde sunt scrise doar 

lucruri de laudă la adresa 

femeii, cea responsabilă de 

întreţinerea acesteia.

„Felicitări! Nici în Japo-

nia nu am găsit atât de fru-

mos întreţinut. Cea mai fru-

moasă şi îngrijită toaletă 

din ţară” sau „Am oprit în 

parcarea nr. 4, în Dumbra-

va, şi am rămas plăcut sur-

prinsă, adică foarte impre-

sionată de curăţenia şi aran-

jamentul din baie. Felicitări 

doamnei care se ocupă de 

curăţenie!”, se arată în ca-

ietul de impresii.

„Venim de la Făgăraş şi 

mergem la Cluj, iar pe 

drum l-am rugat pe soţul 

meu să oprească la toale-

ta cea mai frumoasă şi cu-

rată, nu din România, ci 

din lume. Felicitări din toa-

tă inima, voi ne arătaţi că 

se poate şi în România!”, 

au mai scris câţiva dintre 

cei care au trecut pragul 

toaletei publice, potrivit 

Ziarul Unirea.

Flori, lună și bec 
într-o toaletă de pe A10

Primarul Emil Boc a anun-

ţat că Parkingul Haşdeu 

este fi nalizat, urmând să 

fi e făcută recepţia acestuia.

Edilul-şef a afi rmat că, în 

luna februarie, Consiliul Lo-

cal va aproba un proiect de 

Hotărâre de dare a construc-

ţiei în administrarea Serviciu-

lui Parcări, urmând ca apoi 

clujenilor să le fi e distribuite 

locurile de parcare. „Colegii 

m-au anunţat că este în pro-

cedură de recepţie, în februa-

rie vom promova o Hotărâre 

de Consiliu Local”, a decla-

rat Emil Boc, vineri diminea-

ţă, la un post local de radio.

Parkingul dispune de 320 

locuri de parcare şi este lo-

calizat pe strada Păstorului 

nr. 67-69. Construcţia este 

formată din: subsol, două 

niveluri de demisol, parter, 

trei etaje supraterane şi te-

rasă. De asemenea, sunt şa-

se locuri destinate persoa-

nelor cu dizabilităţi, zece lo-

curi amenajate pentru ma-

şini electrice, patru locuri 

pentru motociclete/mopede 

iar alte 11 locuri sunt pen-

tru biciclete. Suprafaţa con-

struită este de 1.488,40 mp.

Parkingul trebuia fi nalizat 

în data de 14 decembrie, fi r-

ma fi ind penalizată pentru 

fi ecare zi de întârziere, anun-

ţa edilul-şef, în urmă cu o lu-

nă. „Termenul de fi nalizare 

a fost 14 decembrie 2020, se 

percep penalităţi de întârzi-

ere”, a spus primarul Emil 

Boc, în decembrie.

Parkingul Haşdeu 
a fost finalizat

Primarul comunei Floreşti, 

Bogdan Pivariu, s-a întru-

nit în şedinţă de lucru cu 

delegaţia Băncii Europene 

de Investiţii şi cu cea a 

Ministerului Sănătăţii pe 

tema Spitalului Regional 

de Urgenţă.

La şedinţa de vinerea tre-

cută, 22 ianuarie, au fost 

evaluate nevoile şi priori-

tăţile beneficiarilor investi-

iţiei, printre care şi comu-

na Floreşti. Urmează să în-

ceapă faza de proiectare, 

iar ulterior, faza de con-

strucţie. Se estimează că 

Spitalul Regional de Urgen-

ţă (SRU) Cluj va fi funcţio-

nal în anul 2027.

„Faza de proiectare este 

programată să înceapă în 

cursul acestui an şi va fi ur-

mată de faza de construc-

ţie, respectiv faza de intra-

re în funcţiune a spitalului 

până cel târziu în anul 2027. 

Apartenenţa la Zona Metro-

politană Cluj reprezintă un 

factor benefic, ce va juca 

un rol important în dezvol-

tarea întregii comune Flo-

reşti. Proiecte măreţe pre-

cum Spitalul Regional de 

Urgenţă vor schimba vizi-

unea asupra Floreştiului, 

care va deveni, în sfârşit, o 

comună la standarde euro-

pene”, a precizat primarul 

din Floreşti.

În noiembrie 2020, fostul 

ministru al Lucrărilor Publi-

ce, Dezvoltării şi Adminis-

traţiei, Ion Ştefan, a decla-

rat că au fost semnate con-

tractele de finanţare din fon-

duri europene pentru con-

struirea celor trei spitale re-

gionale – Iaşi, Cluj şi Cra-

iova. Ion Ştefan a explicat 

că finanţarea a fost aproba-

tă de Comisia Europeană 

pentru toate cele trei obiec-

tive. Cu toate acestea, după 

17 ani şi 17 miniştri ai Să-

nătăţii, unitatea spitaliceas-

că ar putea deveni o reali-

tate abia în 2027.

SRU Cluj va avea 
7 niveluri şi heliport

Spitalul va fi construit în 

zona Floreşti, strada Avram 

Iancu, la 10 km de centrul 

municipiului Cluj-Napoca. 

Terenul a fost primit de Mi-

nisterul Sănătăţii de la Con-

siliul Judeţean Cluj, iar clă-

direa va avea 7 niveluri 

(subsol, parter şi 5 etaje), 

plus heliport. De asemenea, 

în cadrul spitalului se vor 

desfăşura şi activităţi didac-

tice, prin Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Iu-

liu Haţieganu”.

Afl at în vizită la Cluj-Na-

poca, în septembrie 2020, 

fostul ministru al Sănătăţii, 

Nelu Tătaru, a explicat că 

spitalul va avea o suprafaţă 

totală de 151.000 mp, cu o 

suprafaţă utilă de 70.000 mp, 

iar amprenta la sol va fi  de 

28.800 mp. Unitatea medi-

cală va avea 1.396 locuri de 

parcare, la sol şi în subsol, 

va avea o staţie de autobuz, 

iar în parcare vor fi  ampla-

sate 10 staţii de încărcare 

pentru maşinile electrice.

Important de precizat că 

Spitalul Regional de Urgen-

ţă Cluj ar urma să deser-

vească absolut toată pato-

logia. Din cele 849 de pa-

turi plănuite, 744 vor fi 

destinate pentru spitaliza-

re acuţi, 105 paturi pentru 

situaţii şi structuri critice, 

iar 60 paturi merg în Uni-

tatea de Primiri Urgenţe. 

Vor fi 70 de cabinete pen-

tru ambulatoriu, 15 cabi-

nete şi 12 paturi spitaliza-

re de zi pentru specialită-

ţile chirurgicale.

Când începe proiectarea 
Spitalului Regional Cluj?
Promis de peste 17 ani, Spitalul Regional de Urgență din Cluj 
ar putea deveni o realitate abia în 2027. Până atunci, 
anul acesta va debuta faza de proiectare. Când va fi gata?

Proiectul construirii Spitalului Regional de Urgenţă a fost lansat încă din mandatul f
ostului senator PNL Marius Nicoară, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, în 2004
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

După două încercări 

eşuate, Primăria munici-

piului Cluj-Napoca 

a relansat licitaţia pentru 

modernizarea Parcului 

„Farmec” din Mărăşti, 

în decembrie 2020. 

Nicio fi rmă nu s-a arătat 

însă interesată de contract.

Cea de-a treia licitaţie pen-

tru Parcul „Farmec” a fost anu-

lată în urmă cu câteva zile, 

deoarece la data limită nu au 

existat ofertanţi care să fi  de-

pus ofertă.

Licitaţia de modernizare a 

Parcului „Farmec” din cartie-

rul Mărăşti a fost lansată mai 

întâi în luna august a anului 

trecut, apoi reluată în octom-

brie, însă nicio ofertă nu a fost 

depusă. În decembrie, licita-

ţia a fost lansată a treia oară 

– fără succes.

Contractul prevede realiza-

rea lucrărilor de proiectare şi 

execuţie a lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii „Rea-

bilitarea şi modernizarea Par-

cului Farmec” din municipiul 

Cluj-Napoca. Valoarea estima-

tă a investiţiei este de 

1.930.368,37 lei (fără TVA), 

din care: servicii de proiecta-

re şi asistenţă tehnică 

130.318,01 lei (fără TVA), iar 

execuţia lucrărilor şi organi-

zare de şantier 1.800.050,36 

lei (fără TVA). Banii provin 

din fonduri bugetare.

Spaţiu de recreere 
şi promenadă 
pe malul Canalului Morii

Parcul „Farmec” este am-

plasat în intravilanul muni-

cipiului Cluj-Napoca, în car-

tierul Mărăşti, pe o suprafa-

ţă totală de teren de 3.125 

mp, din care 2.455 mp supra-

faţă de zonă verde, 1.696 mp 

gard viu, 670 mp alei pavele 

şi spaţiul verde de lângă Ca-

nalul Morii – în suprafaţă de 

1.233 mp şi lungime canal 

180 metri.

„În prezent, Parcul Farmec 

este un parc cu arbori îmbătrâ-

niţi, ramuri uscate, debilitaţi şi 

înclinaţi, mobilier urban vechi 

(aparate de joacă pentru copii, 

bănci, mese cu pavilion etc.), 

care nu mai reprezintă nicio es-

tetică urbană. Investiţia care se 

doreşte a fi  realizată are ca scop 

principal modernizarea Parcu-

lui Farmec, un parc cu caracter 

de recreere şi promenadă pe 

marginea Canalului Morii”, se 

arată în Hotărârea 53/31.10.2019 

pentru realizarea obiectivului 

de investiţii.

Arbori noi, 
sistem de irigaţii şi 
mobilier urban modern

Prin investiţia propusă se 

urmăreşte reabilitarea şi mo-

dernizarea parcului, care să sa-

tisfacă categorii variate de vâr-

stă, dar şi diferite preocupări 

ale vizitatorilor/cetăţenilor, re-

alizarea de sectoare de odihnă 

pasivă, sectoare pentru mişca-

re, sectoare pentru joacă copii, 

păstrând de asemenea intactă 

biodiversitatea Canalului Mo-

rii „Wild channel” („Canal Săl-

batic” – n.r.) şi cadru natural, 

crearea/amenajarea unei zone 

verzi de recreere, dotarea cu 

mobilier urban nou, precum şi 

alte lucrări adiacente.

Parcul „fără farmec” pentru constructori. Zero oferte pentru proiectul de 2 mil. lei!

¤ eliminarea arborilor, arbuștilor degradaţi 
și a celor fără valoare estetică și înlocuirea 
lor cu noi arbori și arbuști, gazonare și plan-
tare de noi specii de plante perene

¤ după caz, vegetaţia existentă (cu referire la 
arbori/arbuști) va fi  scoasă cu balot și utiliza-
tă pentru replantarea pe alte locaţii din 
Cluj-Napoca

¤ modernizarea sistemului de iluminat și 
fântâni arteziene

¤ montarea unui sistem de irigaţii

¤ dotări urbane

¤ plantarea de material dendrologic

¤ refacerea aleilor pietonale și trotuare prin 
pavare

¤ treceri peste apă și amenajări de lângă apă

¤ montare cișmele ornamentale și a unui 
rastel de biciclete

¤ amenajare grup sanitar modern, canalizare 
pluvială/rigole

¤ sistem de supraveghere video și conexiune 
la internet

Ce propune proiectul de modernizare 
și reabilitare a Parcului „Farmec”?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Societatea de Construcţii 

Napoca SA anunţă 

că a reziliat contractul cu 

Primăria comunei Floreşti 

pentru modernizarea stră-

zii Eroilor şi că va chema 

în instanţă administraţia 

locală pentru repararea 

daunelor create.

După ce primarul comunei 

Floreşti, Bogdan Pivariu, a cri-

ticat în repetate rânduri rit-

mul lent în care se desfăşoa-

ră lucrările de pe strada Ero-

ilor, directorul general al So-

cietăţii de Construcţii Napo-

ca SA, Dan Canta, a anunţat 

că s-a decis rezilierea contrac-

tului şi acţionarea în justiţie 

a administraţiei locale.

Napoca SA: „Primăria 
Floreşti a refuzat dialogul!”

Directorul societăţii susţi-

ne că Primăria comunei Flo-

reşti „a refuzat să participe la 

dialog” pentru deblocarea si-

tuaţiei, că administraţia loca-

lă „a sfi dat obligaţiile sale con-

tractuale” şi arată că societa-

tea „nu poate continua lucră-

rile din motive obiective”, ast-

fel că nu îi sunt imputabile 

întârzierile survenite.

„Din respect pentru stabi-

lirea adevărului şi corecta in-

formare a opiniei publice, ca 

reacţie la acuzaţiile total ne-

fondate la adresa sa, vehicu-

late în spaţiul media de dom-

nul Bogdan Pivariu, primarul 

comunei Floreşti, în calitatea 

sa de executant al contractu-

lui «Modernizare strada Eroi-

lor, în comuna Floreşti, jude-

ţul Cluj», SCC Napoca SA pre-

cizează următoarele:

¤ Primăria comunei Floreşti 

a ignorat constant repetatele 

noastre solicitări de dialog 

constructiv pentru deblocarea 

situaţiei, deşi societatea noas-

tră a depus o amplă şi solidă 

argumentaţie tehnică, avan-

sând soluţiile necesare depă-

şirii impasului.

¤ Primăria comunei Floreşti 

a sfi dat obligaţiile sale con-

tractuale, printre altele încăl-

când obligaţia de a asigura 

frontul de lucru necesar de-

rulării execuţiei.

¤ Am demonstrat că societa-

tea noastră se afl ă în imposi-

bilitatea tehnic-obiectivă de a 

respecta calendarul execuţiei, 

în absenţa predării unui am-

plasament liber de sarcini, po-

sesorii reţelelor de utilităţi des-

făşurând în continuare opera-

ţiuni de relocare a acestora.

¤ Argumente neechivoce ara-

tă că executantului nu îi sunt 

imputabile întârzieri surveni-

te din cauza unor impedimen-

te independente de sine, care 

au obstrucţionat evoluţia lu-

crărilor, iar derobarea Primă-

riei de responsabilitatea aces-

tora este contraproductivă.

¤ Recent am notifi cat benefi -

ciarul, recurgând la soluţia ul-

timului apel la dialog, averti-

zând asupra consecinţelor ne-

faste ale atitudinii sale, de na-

tură să pericliteze continua-

rea relaţiilor contractuale”, se 

arată într-un comunicat trans-

mis de SCC Napoca SA.

Napoca reziliază contractul 
şi se va adresa instanţei

Astfel, constructorul anun-

ţă că s-a decis rezilierea con-

tractului de execuţie a lucră-

rilor de modernizare de pe 

strada Eroilor. De asemenea, 

Napoca SA se va adresa in-

stanţei pentru „recuperarea 

daunelor şi prejudiciilor” cre-

ate de administraţia locală, se 

arată în comunicat.

„Constatând inutilitatea 

demersurilor noastre legale, 

întreprinse prin intermediul 

unei corespondenţe cu sens 

unic, cărora li se adaugă acu-

zaţii publice extra-contrac-

tuale SCC Napoca SA a de-

cis rezilierea contractului de 

execuţie lucrări de moderni-

zare a străzii Eroilor din co-

muna Floreşti. Totodată, SCC 

Napoca SA se va adresa in-

stanţelor competente de ju-

decată, pentru recuperarea 

daunelor şi prejudiciilor cre-

ate de Administraţia Comu-

nei”, potrivit comunicatului 

emis de constructorul de pe 

strada Eroilor.

Napoca SA, în război cu Primăria Floreşti
Societatea de Construcţii Napoca SA reziliază contractul pentru lucrările de pe strada Eroilor 
din comuna Floreşti şi ameninţă că va da în judecată administraţia locală condusă de Bogdan Pivariu

Societatea Napoca SA anunţă „ruperea” contractului cu Primăria Floreşti pentru modernizarea străzii Eroilor

În urmă cu o săptămână, 

primarul comunei Floreşti, 

Bogdan Pivariu (foto), a 

anunţat că a emis facturi de 

penalităţi de 1,2 milioane de 

lei pentru fi rma SCC Napo-

ca SA, pentru întârzierile fa-

ţă de termenul de fi nalizare 

a lucrărilor de modernizare 

de pe strada Eroilor.

Startul lucrărilor a fost dat 

în data de 23 aprilie 2019, iar 

termenul de fi nalizare era de 

doar şase luni, respectiv luna 

octombrie a aceluiaşi an. Nici 

până în prezent însă fi rma nu 

a fi nalizat lucrările. Ba mai 

mult, edilul-şef a declarat că 

au fost găsite nereguli care au 

fost comunicate constructo-

rului, însă acesta nu a înce-

put încă remedierea lor.

„S-au făcut două 
prelungiri ale termenului”

„În ceea ce priveşte proiec-

tele preluate de la vechea ad-

ministraţie, la acest capitol avem 

din păcate un singur proiect, 

şantierul de pe strada Eroilor. 

Acest proiect este fi nanţat prin 

PNDL (Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală – n.r.) de că-

tre Ministerul Dezvoltării. De 

la preluarea mandatului meu, 

am avut o serie de întâlniri cu 

constructorul. Acest contract a 

fost semnat de către vechea ad-

ministraţie la data de 23 apri-

lie 2019 şi avea termen de fi -

nalizare şase luni”, a explicat 

Bogdan Pivariu.

„S-au făcut două prelun-

giri ale termenului de execu-

ţie a lucrărilor. În întâlnirile 

avute cu reprezentanţii con-

structorului am arătat că avem 

nevoie să fi nalizeze această 

lucrare în termen cât mai 

scurt. Din păcate, pe parcur-

sul celor două luni, şantierul 

nu a înaintat aşa cum ne do-

rim cu toţii. Mai mult, am 

constat o serie de nereguli pe 

care le-am adus la cunoştin-

ţa constructorului, care nu 

au fost îndreptate nici până 

astăzi”, a completat prima-

rul din Floreşti, într-o confe-

rinţă de presă.

Pivariu: „Am emis penalități 
de 1,2 milioane de lei”

î
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La liceu, numărul elevilor 

dintr-o clasă va fi  de maxim 

26 de copii. Astfel, vor fi  

clase şi cu doar 24 de copii.

Numărul de elevi din clasele 

de început de ciclu în învăţămân-

tul liceal cu frecvenţă – zi se va 

reduce, a decis ministrul Educa-

ţiei, Sorin-Mihai Cîmpeanu.

Potrivit unui comunicat de 

presă, numărul elevilor în clasă 

se va reduce de la 28 la 24 pen-

tru fi liera tehnologică şi învăţă-

mântul profesional, inclusiv du-

al, precum şi pentru fi liera voca-

ţională – profi l sportiv, teologic, 

pedagogic şi învăţământul liceal 

de artă, de la 28 la 26 de elevi în 

clasă pentru fi liera teoretică.

„Joi, 21 ianuarie 2021 a fost 

transmis la Monitorul Ofi cial 

Ordinul de Ministru pentru 

aprobarea Metodologiei pri-

vind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţămân-

tul preuniversitar de stat, evi-

denţa efectivelor de preşcolari 

şi elevi şcolarizaţi în unităţile 

de învăţământ particular, pre-

cum şi emiterea avizului con-

form în vederea organizării re-

ţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şco-

lar 2021-2022. Astfel, decizia 

modifi că OMEC nr. 5599/2020”, 

afi rmă sursa citată.

Ministerul Educaţiei preci-

zează că, având în vedere mo-

difi cările promovate, activităţi-

le specifi ce mobilităţii persona-

lului didactic de predare din în-

văţământul preuniversitar (pri-

vind constituirea, încadrarea şi 

vacantarea posturilor didacti-

ce/catedrelor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar) au 

fost decalate corespunzător.

Astfel, inspectoratele şco-

lare judeţene vor transmite 

până în data de 1 februarie 

2021 la Ministerul Educaţiei 

proiectele planurilor de şco-

larizare revizuite conform 

noilor reglementări, în vede-

rea fundamentării cifrei de 

şcolarizare pentru învăţă-

mântul preuniversitar de stat. 

„Această măsură se consti-

tuie într-un pas concret în 

direcţia României Educate”, 

se arată în comunicat.

Decizia se va aplica 
de anul viitor

Ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu, a explicat la Digi24 

că această decizie, de a mic-

şora numărul elevilor dintr-o 

clasă, se va aplica anul viitor, 

când se vor forma clasele IX, 

„bobocii” din liceu.

1.000 de clase în plus vor 

fi înfiinţate în licee. De ase-

menea, anul următor vor fi 

mai puţini elevi de liceu, fi-

indcă acea generaţie va fi 

împărţită între clasa pregă-

titoare şi clasa I.

În acest context, ministrul 

Educaţiei a tras şi un semnal 

de alarmă spunând că: „Avem 

nevoie de profesori califi caţi 

mai mulţi. (...) Dacă ratăm 

acest moment, e greu să vină 

un moment mai propice”.

Referitor la revenirea în 

bănci a elevilor începând cu 

semestrul doi al anului şco-

lar curent, Sorin Cîmpeanu 

a anunţat că interesul pen-

tru deschiderea şcolilor „se 

păstrează”, dar se va face o 

analiză continuă a evoluţi-

ei epidemiologice, mai ales 

cu privire la noua tulpină 

de coronavirus.

Clasele de liceu, cu 26 de elevi
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: 
„Doar la clasa a IX-a vor fi cu 1.000 de clase în plus”

Începând cu noul an şcolar, clasele de liceu vor avea maxim 26 de elevi

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

declarat că, dacă Legea 

zonelor metropolitane va fi  

adoptată, ar fi  posibilă 

fi nanţarea de către munici-

piu a unor obiective precum 

creşele, grădiniţele şi şcolile 

în comunele din jurul 

Clujului astfel încât părinţii 

să nu mai fi e nevoiţi să îşi 

aducă copiii în oraş.

Acest lucru ar fi  posibil da-

că Legea zonelor metropolitane 

va adoptată de Guvernul Româ-

niei. Din punctul său de vede-

re, pe lângă efectele benefi ce în 

educaţia copiilor, o astfel de mă-

sură ar ajuta şi la eliminarea tra-

fi cului din Cluj-Napoca.

„Zona asta ar trebui să ai-

bă un Plan Urbanistic Gene-

ral comun, care să stabileas-

că exact şi predictibil ce se 

poate construi în fi ecare zo-

nă, iar principiile să fi e ace-

leaşi ca la Cluj-Napoca: as-

falt, utilităţi bine dozate din 

punct de vedere al reţelelor, 

creşe, grădiniţe şi şcoli. De 

multe ori, aş prefera să spri-

jin o investiţie acolo, o gră-

diniţă, în Feleacu de exem-

plu, ca oamenii să nu îşi mai 

aducă copiii în Cluj-Napoca. 

Pentru noi, dacă avem aceas-

tă lege, comuna «X» e mai să-

racă, să ajutăm noi”, a decla-

rat primarul, la un post local 

de radio.

Grădiniţe şi şcoli în comunele 
din zona metropolitană?

Consiliul Studenţilor FSPAC 

îndeamnă studenţii să urme-

ze consiliere psihologică, în 

perioada sesiunii, fi ind o 

perioadă „mai difi cilă”.

Studenţii de la Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Adminis-

trative şi ale Comunicării 

(FSPAC) au fost îndemnaţi de 

Consiliul facultăţii să urme-

ze consiliere psihologică, du-

pă tragedia de lunea trecută, 

atunci când un tânăr a mu-

rit în urma unui infarct, cu 

câteva clipe înaintea exame-

nului online.

„Ș tim ș i î nț elegem că  pe-

rioada sesiunii de examina-

re î n combinaț ie cu pande-

mia COVID-19 este una mai 

difi cilă , î nsă  î mpreună  vom 

putea trece peste ș i va fi  mai 

bine. Dacă  doriț i să  discutaț i 

cu o persoană  prietenoasă , 

înţelegătoare ș i cu experienț ă  

î n astfel de situaț ii, vă  

invită m să  vă  programaț i 

pentru sesiuni, individuale 

sau de grup, de consiliere 

psihologică . Sesiunile sunt 

gratuite”, a arătat Consiliul 

Studenţilor FSPAC.

Studenţii de la FSPAC, 
trimiși la consiliere psihologică



luni, 25 ianuarie 2021 | monitorulcj.ro ACTUALITATE 5

OPINIE

Ca să fabrici mai mult, 
întâi trebuie să fabrici 
mai puțin!
Dragoș DAMIAN

Planifi carea capacităților de 
producție și gestionarea lanțului de 
aprovizionare („supply-chain”) este 
o știință (aproape) exactă, și este 
utilizată la fabricarea de scobitori, 
rachete sol-sol, mașini de cusut, me-
dicamente, vaccinuri și orice altceva.
Atenție! Opinia conține termeni 
expliciți gen „serii pilot“, „serii de vali-
dare“, „reproductibilitate“, etc., utili 
pentru politicienii care critică producția 
de medicamente și vaccinuri.
Extinderea capacităților de 
producție pentru a face față cereri-
lor în creștere sau pentru a introdu-
ce produse noi, extinderi de gamă și repere diferite este însă o po-
veste foarte complicată. Pentru asta unii fabricanți sistează 
producția unor repere existente ca să faca loc celor noi; alții con-
struiesc o fabrică nouă; alții externalizează, activitate generic de-
scrisă drept „producție în lohn”.
Dar, majoritatea industriașilor, în special în zona producției de re-
pere în serii mari, care au spații sufi ciente, preferă să investească 
în extinderea capacităților de producție existente. Mai pun o linie 
de asamblare, una de ambalare etc., sau aduc un robot sau echi-
pament mai performant care duce capacitatea de ambalare de 
exemplu de la 50 la 100 de repere pe minut etc. În cazul scobitori-
lor, rachetelor sol-sol și mașinilor de cusut, este simplu, pui roboții 
și echipamentele și gata, faci două-trei teste și crești producția – 
de fapt nu este simplu, pentru că nu găsești roboți și echipamente 
pe stoc la producător, dar cu un pic de planifi care se rezolvă.
În cazul medicamentelor și vaccinurilor însă, este mult mai complicat. 
Extinderea capacităților trebuie aprobată de o autoritate competentă, 
agenția medicamentului, pentru că se trece la serii și mai mari.
Trebuie făcute serii pilot și serii de validare, care să confi rme repro-
ductibilitatea produsului și robustețea procesului de fabricație – asta 
însemand că se fabrică produsul conform specifi cațiilor depuse și 
aprobate. Trebuie făcute studii de stabilitate, chiar și de manieră ac-
celerată, care să confi rme că produsul este sigur și efi cient pentru 
întreaga perioadă de valabilitate garantată de producător.
Sunt multe etape de parcurs, în afara procurării noilor echipamen-
te, care cer timp și implicarea multor industrii și specialiști – nu e 
ca și cum ai lansa pe piață o nouă versiune de sedan după care re-
tragi în service 100 de mii de unități că nu țin frânele.
În concluzie, un exemplu ipotetic, parțial inspirat în realitate. Dacă 
mâine mi se cere să fabric 300 de milioane de cutii de medica-
mente mă pot angaja să o fac în 6 luni, să spunem, 50 de milioa-
ne pe lună, la capacitatea de producție instalată. Dacă poimâine 
comanda se suplimenteaza cu încă 200 de milioane, adică ajun-
gem la 500 de milioane de cutii, pot extinde capacitatea instalată, 
le pot fabrica tot în 6 luni, dar o lună trebuie să închid situl pentru 
a face adaptările descrise mai sus. Exact ce am scris în titlu, ca să 
fabric mai mult, mai întâi trebuie să fabric mai puțin.
Cele prezentate în regim simplifi cat mai sus sunt mai mult ca sigur ca-
uzele unor eventuale întârzieri de livrări de medicamente și vaccinuri 
către UE, care vor fi  remediate prin extinderea capacităților (și, desi-
gur, prin aprovizionarea și cu alte vaccinuri, a căror autorizare a întâr-
ziat nepermis de mult). Drept pentru care atunci când vedeți politicie-
nii care pretind că se pricep la fabricația de medicamente și vaccinuri 
că ies la televizor criticând încetineala livrărilor și amenințând 
fabricanți, fi ți convinși că sunt fi e neinstruiți, fi e populiști și ipocriți.
Ca un comentariu interesant de fi nal, observ că mulți dintre politi-
cienii care critică în spațiul public sunt medici, care de bine, de rău 
înțeleg limitările industriei pentru că sunt abonați la sponsorizările 
unor companii farmaceutice (se poate verifi ca pe site-ul ANMDM). 
Să fi  uitat sau vor mai mult?

Dr. Dragoș Damian este CEO-ul companiei de medicamente 
Terapia Cluj, respectiv directorul executiv al Patronatului 

Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER)

1.205 doze de vaccin 

anti-COVID-19 au fost iro-

site până joia trecută, în 

România, de la începutul 

campaniei. Cele mai multe 

doze pierdute au fost înre-

gistrate tocmai la Cluj.

În judeţul Cluj au fost înre-

gistrate aproape un sfert 

(24,5%) din pierderi, anume 

un total de 294 de doze de vac-

cin anti-COVID-19, dintr-un to-

tal de 22.247 doze de vaccin, 

conform hotnews.ro.

În Capitală au fost înregis-

trate pierderi de 16,8% (202 

doze), în Iaşi 16,2% (195 do-

ze), iar în Hunedoara 9% (108).

„Până la 21 ianuarie inclusiv, 

s-au înregistrat 1.205 pierdute 

(0,29% din totalul dozelor utili-

zate), din motive neimputabile. 

Aceste motive au fost: deteriora-

rea fl acoanelor, prin spargere, re-

constituirea greşită şi devierea 

de la condiţiile de temperatură 

pentru asigurarea stabilităţii op-

time a vaccinului, atât înainte, 

cât şi după reconstituire”, potri-

vit Comitetului Naţional de Co-

ordonare a Activităţilor privind 

Vaccinarea împotriva COVID-19, 

la solicitarea sursei citate.

Pentru a evita aceste inciden-

te, Comitetul Naţional de Coor-

donare a Activităţilor privind Vac-

cinarea anti-COVID-19 a reco-

mandat ca judeţele să estimeze 

corect necesarul pe o perioadă 

de aproximativ trei zile. Totoda-

tă, şi respectarea programărilor 

la vaccinarea anti-COVID-19.

Clujul, campion la risipit 
doze de vaccin

Specialistul clujean 

Răzvan Cherecheş 

a vorbit despre posibilita-

tea relaxării restricţiilor, 

lucru pe care autorităţile 

îl iau în calcul, şi ce 

impact ar putea avea asu-

pra evoluţiei pandemiei 

de COVID-19

Răzvan Cherecheş, şeful 

Departamentului de Sănăta-

te Publică din cadrul Univer-

sităţii „Babeş-Bolyai”, a vor-

bit, în cadrul emisiunii „Adri-

ana Nedelea La Fix”, despre 

efectele pe care le-ar putea 

avea relaxarea restricţiilor 

prea devreme, lucru pe care 

autorităţile ar vrea să îl facă 

dacă ridică restricţiile, scrie 

libertatea.ro. Cherecheş sus-

ţine că relaxarea restricţiilor 

ar fi  o măsură luată prema-

tur, având în vedere şi noua 

tulpină de coronavirus.

„Este prematur. Avem no-

ua tulpină care este mai in-

fecţioasă. A avut o creştere 

accentuată a numărului de 

cazuri în ultima lună. Atunci 

când legislaţia a fost dez-

voltată nu existau aceste tul-

pini, deci nu mai este actu-

ală legislaţia în aceste con-

diţii. Dacă tulpina se îm-

prăştie va duce la o «explo-

zie» de cazuri, care va du-

ce la un nou lockdown, pen-

tru că nu avem încă control 

asupra acestei tulpini”, a 

spus expertul clujean.

Ce se va întâmpla 
cu şcolile?

Răzvan Cherecheş a pus 

în evidenţă şi situaţia şcoli-

lor din România. Dacă mă-

surile se vor relaxa, elevii ar 

avea de suferit, având în ve-

dere că creşterea numărului 

de cazuri după ridicarea re-

stricţiilor ar putea duce iar la 

închiderea unităţilor de învă-

ţământ, propuse pentru a fi  

deschise începând cu semes-

trul doi, din 8 februarie.

„Dacă şcolile sunt prio-

ritare, eu aş fi foarte pru-

dent cu relaxarea măsuri-

lor. Există şansă să se în-

chidă atât şcolile, cât şi 

afacerile din nou în câteva 

săptămâni, când noua tul-

pină îşi va da drumul. Ar 

trebui să aşteptăm două 

luni pentru a vedea cum 

evoluează situaţia şi să 

creştem numărul de teste”, 

a completat specialistul în 

sănătate publică.

Se relaxează restricţiile? Cherecheş: „Este prematur, 
avem noua tulpină care este mai infecţioasă!”

În urma anchetei epidemiologice demarate în cazul unuia 
dintre pacienţii depistaţi cu noua tulpină SARS-CoV-2, varian-
ta B.1.1.7, descoperită în Marea Britanie, Centrul Naţional 
pentru Controlul și Supravegherea Bolilor Transmisibile 
(CNSCBT) a constatat că nouă din cele zece persoane cu care 
acesta a intrat în contact sunt la rândul lor pozitivi.
Pacientul iniţial lucrează la o școală din București, în cadrul 
căreia au fost testate pozitiv patru persoane (un caz confi r-
mat în data de 14 ianuarie și trei în 18 ianuarie). Potrivit 
unui comunicat transmis de Ministerul Sănătăţii la scurt timp 
după ce au fost comunicate rezultatele, în cursul zilei de vi-
neri, 22 ianuarie, au fost testate la Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Matei Balș” din Capitală zece persoane, printre 
care cele patru confi rmate și șase contacţi direcţi ai acestora.
Ministerul condus de Vlad Voiculescu a subliniat încă o dată 
importanţa respectării tuturor măsurilor sanitare: purtarea 
corectă a măștii de protecţie, evitarea zonelor aglomerate, 
distanţarea fi zică și igiena mâinilor, realizarea testelor 
COVID-19, precum și raportarea celor pozitive pentru per-
soanele care prezintă simptome (febră, tuse uscată, obo-
seală, mialgii etc.ss).

9 din 10 contacți ai persoanei infectate 
cu noua tulpină sunt pozitivi

Prof. univ. dr. Anca Dana 

Buzoianu, rectorul 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

din Cluj-Napoca, s-a vacci-

nat vineri, 22 ianuarie, 

împotriva COVID-19.

Aşa cum a promis, recto-

rul Universităţii de Medicină 

şi Farmacie (UMF) „Iuliu Ha-

ţieganu” Cluj-Napoca s-a vac-

cinat împotriva COVID-19. Ul-

terior, prof. univ. dr. Anca Da-

na Buzoianu a postat pe Fa-

cebook o fotografi e din tim-

pul procesului de vaccinare şi 

a scris: „Parafrazându-l pe 

Descartes. Mă vaccinez, deci 

gândesc, gândesc, deci exist.”

Reamintim, că rectorul 

UMF Cluj-Napoca anunţase 

deja de ceva timp că urmea-

ză să se vaccineze împotri-

va coronavirusului, iar oda-

tă cu acest anunţ a şi expli-

cat care sunt motivele pen-

tru care a făcut-o.

De ce s-a vaccinat rectorul 
UMF Cluj-Napoca?

Rectorul Universităţii clu-

jene de Medicină şi Farmacie 

a mărturisit care sunt moti-

vele pentru care a ales să se 

vaccineze. Primul motiv es-

te frica de îmbolnăvire cu CO-

VID-19: „În primul rând pen-

tru că îmi este frică de aceas-

tă boală parşivă care poate fi  

letală. S-a dovedit că vacci-

narea anti-COVID-19 împie-

dică dezvoltarea formelor se-

vere ale bolii.”

Ea consideră că este res-

ponsabilă de sănătatea oa-

menilor care o înconjoară, iar 

acţiunile sale ar putea să ai-

bă consecinţe, depinzând de 

comportamentul pe care îl 

abordează: „În al doilea rând, 

mă simt responsabilă pentru 

cei dragi mie pe care doresc 

să-i protejez: familia mea, 

prietenii, colegii. Mă simt res-

ponsabilă pentru întreaga co-

munitate. Respectul pentru 

cei din jur trebuie să ne ghi-

deze comportamentul.”

De asemenea, un alt motiv 

pentru care prof. univ. dr. An-

ca Dana Buzoianu a ales să se 

imunizeze e faptul că vaccina-

rea este cea mai efi cientă me-

todă pe care o avem în pre-

zent, pentru combaterea viru-

sului SARS-CoV-2: „Nu în ul-

timul rând, pentru că vaccina-

rea este cea mai sigură, efi ci-

entă şi rapidă cale de a reve-

ni la viaţa noastră dinainte pe 

care ne-o dorim cu toţii.”

Ce alegi: reacţii adverse 
uşoare sau sechele 
pe termen lung?

Rectorul Universităţii de Me-

dicină şi Farmacie „Iuliu Haţie-

ganu” din Cluj-Napoca îi în-

drumă pe oameni să se infor-

meze despre vaccinul anti-CO-

VID-19 din surse de încredere. 

Totodată, ea explică faptul că 

reacţiile adverse sunt normale 

şi întâlnite la orice medicament.

„Despre reacţiile adverse 

ale vaccinului este important 

să ne informăm din surse de 

încredere. Ca medic primar far-

macolog vă pot spune că ori-

ce remediu, fi e el medicament, 

supliment alimentar sau vac-

cin, poate avea reacţii adver-

se, dar în cazul acestui vaccin 

obţinut prin tehnologie de ul-

timă generaţie, reacţiile adver-

se sunt rare şi uşoare: dureri 

de cap, oboseală, durere la lo-

cul injectării, etc”, a precizat 

rectorul UMF Cluj-Napoca.

Despre reacţiile alergice, prof. 

univ. dr. Anca Dana Buzoianu 

a spus că sunt rare şi pot fi  con-

trolate, dar simptomele în urma 

infectării cu COVID-19 pe ter-

men lung sunt „dovedite”.

„Extrem de rar pot să a-

pară reacţii alergice, care pot 

fi , însă, controlate. Reacţiile 

pe termen lung sunt impro-

babile, în schimb, după in-

fectarea cu COVID-19, seche-

lele pe termen lung sunt do-

vedite. Fibroză pulmonară, 

tulburări nervoase, afectarea 

memoriei şi aşa mai depar-

te. De aceea, vă îndemn să 

vă vaccinaţi!”, este mesajul 

rectorului UMF.

Rectorul UMF Cluj s-a vaccinat: 
„Mă vaccinez, deci gândesc. 
Gândesc, deci exist!”
De ce a decis prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu să se imunizeze?

Prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 
din Cluj-Napoca, s-a vaccinat anti-COVID-19
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Cluj-Napoca, oraş mult mai 

scump decât Istanbul. 

Preţurile chiriilor şi preţuri-

le din restaurante, exagera-

te in „inima” Transilvaniei 

pe lângă oraşul turc.

Istanbul, numit în antichita-

tea greacă Byzantion, este fos-

ta capitală a Imperiului Roman. 

Chiar dacă i-ar putea uimi pe 

mulţi, preţurile din Cluj-Napo-

ca par exagerate faţă de cele din 

oraşul antic. Conform unei plat-

forme internaţionale care calcu-

lează costul şi calitatea vieţii, 

oraşul din „inima” Transilvani-

ei, Cluj-Napoca, depăşeşte cu 

mult preţurile din Istanbul, mai 

ales la chirii.

În Cluj-Napoca, chiriile sunt 

cu 58,85% mai scumpe decât 

în Istanbul, iar o cină în oraş, 

la un restaurant, poate să îţi 

golească buzunarul. În zona 

centrală, un apartament cu 

trei camere este dat în chirie 

cu 3.418,42 lei în Cluj-Napo-

ca, pe când în Istanbul costă 

cu peste 1.000 de lei mai pu-

ţin (2.344,74 lei).

Preţurile din restaurantele 

clujene sunt cu 49% mai ma-

ri decât în Istanbul, luând în 

calcul preţurile mâncării şi a 

băuturilor non-alcoolice (suc, 

cappucino, apă etc.). Berea es-

te mai scumpă în Istanbul. Pre-

ţurile sunt aproximative, potri-

vit restaurantelor cu preţuri me-

dii, dar nu foarte scumpe.

Este de luat în calcul şi fap-

tul că salariile din Cluj-Napo-

ca sunt cu 95,37% mai mari 

decât în Istanbul! Datele fo-

losite în acest material sunt 

preluate de pe platforma in-

ternaţională Numbeo şi actu-

alizate în luna ianuarie 2021.

Cluj-Napoca, exagerat 
de scump faţă de Istanbul

¤ Mâncare: 27 lei / 16,21 lei

¤ Bere 0,5 litri: 8 lei / 9,72 lei

¤ Cappucino: 8,71 lei / 7,63 lei

¤ Suc 0,33 litri: 6,50 lei / 
2,68 lei

¤ Apă 0,33 litri: 1,11 lei / 
5,29 lei

„Bătălia” prețurilor 
între Cluj-Napoca 
și Istanbul

Poliţiştii clujeni 

au pus capăt unei petreceri 

de circa 200 de persoane 

şi au dat amenzi 

de peste 100.000 de lei.

Poliţiştii clujeni au interve-

nit, în noaptea de sâmbătă spre 

duminică, la o petrecere desfă-

şurată în Cluj-Napoca, fi ind se-

sizaţi printr-un apel la 112 des-

pre numărul mare de persoane 

care afl ă într-o singură încăpe-

re. La faţa locului s-au deplasat 

poliţiştii, alături de jandarmii şi 

poliţiştii locali.

În incinta complexului, oame-

nii legii au identifi cat un număr 

de aproximativ 200 de persoane 

care participau la o petrecere in-

terzisă, existând aparate de sono-

rizare special destinate organiză-

rii unor astfel de evenimente.

Până la momentul redactării 

articolului au fost aplicate pes-

te 50 de sancţiuni în valoare de 

aproximativ 100.000 de lei.

Totodată, poliţiştii au în-

tocmit dosar penal sub as-

pectul săvârşirii infracţiunii 

de zădărnicirea combaterii 

bolilor, fi ind efectuate cerce-

tări în vederea identifi cării 

persoanelor care au organi-

zat evenimentul.

Petreceri „mai mici”, în 
Gheorgheni şi Someşeni

În seara anterioară, poliţiştii 

clujeni au intervenit şi la o pe-

trecere organizată într-un apar-

tament din Gheorgheni. Sâm-

bătă, în jurul orei 22:20, forţele 

de ordine au fost sesizate cu pri-

vire la tulburarea ordinii şi liniş-

tii publice de un vecin supărat.

Efectivele de poliţişti şi jan-

darmi au intervenit la adresa in-

dicată şi au identifi cat în interi-

or 27 de petrecăreţi, printre ca-

re şi un tânăr de 18 ani, orga-

nizatorul evenimentului privat.

De asemenea, vineri, o altă 

petrecere dată de nişte tineri s-a 

încheiat cu 10 amenzi pentru 

tulburarea liniştii publice şi cu 

dosar penal pentru zădărnicirea 

combaterii bolilor. Ei au fost daţi 

în vileag de un clujean de 52 de 

ani, care a sunat la poliţie, de-

ranjat de gălăgia din vecini.

Echipajul care s-a deplasat 

la faţa locului a identifi cat un 

eveniment privat în incinta 

unui imobil din cartierul So-

meşeni, la care participau ze-

ce persoane cu vârste cuprin-

se între 17 şi 22 de ani. Şi în 

acest caz a fost întocmit un 

dosar penal.

Petreceri „sparte” 
de poliţiştii clujeni

Unirea Principatelor 

Române sau „Mica Unire” 

a fost sărbătorită 

şi la Cluj-Napoca, 

însă fără tradiţionala horă 

anul acesta, 

din cauza restricţiilor 

impuse de pandemia 

de COVID-19.

Ceremonia de Ziua Uni-

rii Principatelor Române a 

avut loc la Cluj-Napoca, la 

Monumentul Domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza, într-un 

cadru restrâns anul acesta. 

La 162 ani de la Mica Uni-

re, tradiţionala „Horă a U-

nirii” a lipsit din program, 

din cauza restricţiilor.

În schimb, în programul 

evenimentului s-au regăsit 

o slujbă religioasă şi depu-

neri de coroane de flori. Ce-

remonia a fost organizată 

cu respectarea restricţiilor 

impuse în contextul pande-

miei, astfel că participanţii 

nu s-au mai prins în tradi-

ţionala „Horă a Unirii” ca 

în anii precedenţi.

„Din nefericire astăzi (du-

minică – n.r.), la sfârşitul 

ceremoniei, nu vom putea 

avea «Hora Unirii» cu care 

am fost obişnuiţi, dar sunt 

convins că o avem fiecare 

în suflet, şi cu mâna la ini-

mă ne vom saluta şi vom fi 

mai puternici şi mai uniţi 

ca niciodată!” a transmis 

primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, în 

cadrul ceremoniei.

Mica Unire, 
prima etapă în crearea 
statului modern

Ceremonia a fost organi-

zată de Instituţia Prefectu-

lui Judeţul Cluj, Primăria 

municipiului Cluj-Napoca 

şi Divizia 4 Infanterie „Ge-

mina”. Detaşamentul de 

onoare a fost format din mi-

litari ai Regimentului 317 

ISR „Vlădeasa”, Regimen-

tului 50 Rachete Antiaerie-

ne „Andrei Mureşianu” şi 

Muzica Militară a Diviziei 

4 Infanterie „Gemina”.

Printre cei prezenţi la 

manifestare s-au mai numă-

rat prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, reprezen-

tanţi ai autorităţilor publi-

ce locale, comandantul Di-

viziei 4 Infanterie „Gemi-

na”, general-maior Dorin 

Blaiu, precum şi veterani 

de război.

„Aniversăm astăzi (du-

minică – n.r.), 24 ianuarie, 

162 de ani de la Unirea Prin-

cipatelor Române, un mo-

ment istoric important pen-

tru toţi românii, un act de 

voinţă politică şi solidarita-

te naţională a celor două 

principate româneşti, Mol-

dova şi Ţara Românească şi 

prima etapă în crearea sta-

tului unitar român modern. 

Viziunea Domnitorului Cu-

za şi a elitelor acelei peri-

oade, a fost susţinută de o 

imensă credinţă în valorile 

naţionale şi în unitatea ro-

mânilor şi a fost fundamen-

tală pentru stabilirea par-

cursului spre modernitate a 

naţiunii române. S-au făcut 

atunci ample procese de re-

formare a economiei, agri-

culturii, s-a modernizat ad-

ministraţia, apărarea, edu-

caţia şi s-a susţinut întări-

rea legii şi construirea unor 

autorităţi şi instituţii publi-

ce puternice şi funcţionale”, 

a declarat prefectul judeţu-

lui Cluj, Mircea Abrudean.

Hora Unirii, jucată în suflet
Ceremonie restrânsă la Cluj-Napoca, de Mica Unire. 
Emil Boc: „Nu vom putea avea Hora Unirii, dar o avem fiecare în suflet.”

24 ianuarie – „Mica Unire” a fost marcată la Cluj-Napoca printr-o ceremonie restrânsă
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O expoziţie inedit LEGO a 

avut loc, weekendul tre-

cut, la Cluj-Napoca. 

Călătoria în lumea LEGO 

le-a arătat vizitatorilor 

cum a fost viaţa înainte 

de pandemie şi în timpul 

pandemiei de COVID-19.

Expoziţia cu piese LEGO, 

intitulată „Expoziţie de Iarnă 

Brickenburg”, a avut loc la 

Muzeul Etnografi c al Transil-

vaniei, fi ind organizată de 

Asociaţia Brickenburg. De pre-

cizat că vizitarea expoziţiei 

s-a făcut în condiţiile specia-

le stabilite pentru perioada 

stării de alertă.

Asociaţia Brickenburg a 

scos la suprafaţă atât aspec-

te importante din viaţa pe 

care o aveam înainte de pan-

demia de coronavirus, cât şi 

cum s-a schimbat viaţa noas-

tră pe parcursul unui an, 

printr-o expoziţie inedită cu 

piese LEGO.

Ce cadre a surprins 
expoziţia LEGO?

La expoziţie, cei intere-

saţi au putut să privească di-

verse piese, puse „cap la 

cap”, care au format amin-

tiri atât din viaţa de înainte 

de criza COVID-19, cât şi din 

ultimul an care a trecut cu 

greu. Printre operele LEGO 

s-au numărat:

 Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă: salonul Anestezie-Te-

rapie Intensivă;

 activităţile esenţiale din pe-

rioada lockdown: piaţa de le-

gume şi fructe, poştaşul, jur-

naliştii, brutăria, atelierul de 

cofetărie şi un vapor care trans-

portă mărfuri;

 aspecte din „munca la 

domiciliu”;

 Cum era înainte de pande-

mie? Clădirile de birouri sunt 

acum goale;

 Viaţa înainte de pandemie. 

Vacantele la schi la munte;

 la iarbă verde, în parcul de 

distracţii sau la mare;

 explorarea unui recif de corali;

 un şantier paleontologic în 

deşertul Sahara;

 în prim plan (cu galben) 

un curier duce pachete în tim-

pul lockdownului.

Momente din pandemie, capturate… în piese de LEGO!

VEZI MAI MULTE IMAGINI 
DE LA EXPOZIȚIA LEGO!

În comuna Băişoara din 

judeţul Cluj, zăpada s-a 

aşternut peste tot unde 

vezi cu ochiul. Imaginile 

parcă sunt surprins din-

tr-un paradis montan.

„Mormane” uriaşe de ză-

padă îi bucură pe turiştii 

din Băişoara în luna ianu-

arie. Întreaga zonă arată de 

vis, iar unii o numesc „pa-

radis montan”.

În Munții Băișorii a înce-

put să ningă încă din mijlo-

cul lunii octombrie, în 2020. 

Primii fulgi i-au surprins pe 

localnici. Atunci vremea s-

a răcit brusc, iar primele 

ninsori din an și-au făcut 

apariția în zonele montane.

Chiar dacă în multe lo-

curi din judeţ vremea a în-

ceput să se încălzească, la 

Băişoara zăpada ar putea să 

mai stea pentru o vreme. Cu 

toate acestea, la sfărşitul 

săptămânii trecute, nici la 

Băişoara nu era atât de frig, 

de vineri până duminică gra-

dele Celsius oscilând între 

8 şi 10, ziua fiind în mare 

parte însorită.

De astăzi însă se anun-

ţă ninsori, iar temperatu-

rile încep să scadă din nou, 

inclusiv la Băişoara. Astăzi 

vor fi de 4 grade Celsius, 

iar marţi de 1 grad şi în 

ambele zile va ninge. Mier-

curi şi joi vom avea 0 gra-

de şi va fi în mare parte 

înnorat. Weekend-ul viitor, 

ziua de vineri începe cu 2 

grade şi ninsoare.

„Paradisul montan” 
nu va dispărea în curând

Astfel, situaţia ar putea să 

mai rămână similară şi la Bă-

işoara, iar zăpada să mai adu-

că zâmbete pe feţele localni-

cilor, dar mai ales pe buzele 

turiştilor care se perindă prin 

zonă. Paradisul montan, pre-

cum cel surprins în fotografi i, 

nu va dispărea atât de repede!

Imaginile au fost preluate 

de pe pagina de Facebook a 

Centrului Turistic Băişoara, ca-

re a mai adăugat în postare: 

„Ce poate fi  mai frumos iarna 

în munţi decât să despici ză-

pada neatinsă cu gambele şi 

zările albastre cu privirea?”

Băișoara, locul perfect 
pentru divertisment

Zona montană din Cluj es-

te ideală pentru divertisemnt. 

La Băișoara, în Apuseni, se 

pot practica diverse sporturi 

și jocuri. Totuși, cea mai iu-

bită activitate a turiștilor es-

te schiul. Locul este perfect 

și pentru o escapadă în na-

tură: pentru o drumeție, ci-

clism sau parapantă. 

Stațiunea este situată la sud-

vestul județului Cluj, la poa-

lele Muntelui Mare. Priveliștea 

de pe Muntele Băișorii este 

una impresionantă, care îți ta-

ie respirația. Din locația re-

spectivă, când vizibilitatea es-

te bună se pot vedea chiar și 

munții Maramureșului, Rod-

nei, Țibleș și Făgăraș.

Foto: Zăpada generoasă 
ar putea să persiste 

pentru o bună bucată 
de vreme în zona Băişoara

Imagini de iarnă spectaculoase din Băişoara! 
Paradisul alb îi ademeneşte pe schiori.
Cadre rupte din basm în zona montană a Clujului: „Ce poate fi mai frumos iarna în munţi decât să despici 
zăpada neatinsă cu gambele şi zările albastre cu privirea?”

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Peste 3.000 de oameni 

de ştiinţă au lansat un apel 

prin care solicită sporirea 

demersurilor în vederea 

protejării oamenilor şi 

naturii de efectele unei pla-

nete în încălzire, chiar dacă 

cercetătorii au estimat 

că fi nanţarea pentru adap-

tarea la schimbările clima-

tice s-a redus în contextul 

pandemiei de COVID-19, 

conform Thomson 

Reuters Foundation.

Savanţii – printre care se 

numără cinci laureaţi Nobel 

– au atras atenţia, într-o de-

claraţie comună, că eşecul 

de a reacţiona în faţa creş-

terii riscurilor climatice pe 

măsură ce guvernele încear-

că să-şi repornească econo-

miile afectate de coronavi-

rus ar avea consecinţe gra-

ve, în special pentru cei cu 

venituri reduse. „Dacă nu 

acţionăm şi nu ne adaptăm 

acum, rezultatele vor fi  creş-

terea sărăciei, penuria de a-

pă, pierderi agricole şi creş-

terea nivelurilor de migraţie, 

cu o povară enormă asupra 

vieţii umane”, au transmis 

zeci de oameni de ştiinţă din 

aproape 120 de state înain-

tea unui summit internaţio-

nal pe tema adaptării, în a-

ceastă săptămână.

Secetele şi incendiile de ve-

getaţie, intensifi cate în 2020

O climă în schimbare, in-

clusiv cu inundaţii mai seve-

re şi secete, ar putea diminua 

creşterea producţiei mondia-

le de alimente cu până la 30%, 

până în 2050. Totodată, creş-

terea nivelului mărilor şi in-

tensifi carea furtunilor ar pu-

tea distruge economiile urba-

ne şi ar putea forţa sute de 

milioane de persoane din zo-

nele costiere să îşi părăseas-

că locuinţele, au remarcat ei.

Pentru a evita acest sce-

nariu, sunt necesare noi efor-

turi majore pentru conserva-

rea naturii – inclusiv a pădu-

rilor, a zonelor umede şi a 

recifelor de corali – precum 

o revoluţie a planifi cării ast-

fel încât oraşele, transportul, 

energia şi alte infrastructuri 

să fi e mai rezistente la şocu-

rile climatice, au indicat sem-

natarii. Îmbunătăţirea educa-

ţiei, în special în cazul fete-

lor, şi redistribuirea resurse-

lor fi nanciare existente la ni-

vel mondial ar permite adap-

tarea pe scară, atât de nece-

sară, au adăugat ei.

„Trebuie să ne amintim că 

nu există vaccinare pentru 

clima noastră în schimbare. 

Sporirea rezistenţei la facto-

rii de impact asupra climei 

nu reprezintă un deziderat... 

reprezintă o necesitate, da-

că vrem să trăim într-o lu-

me durabilă şi sigură”, a sub-

liniat fostul secretar general 

al Organizaţiei Naţiunilor U-

nite (ONU), Ban Ki-moon, 

care prezidează Global Cen-

ter on Adaptation (GCA), or-

ganizaţie internaţională care 

va conduce, alături de guver-

nul olandez, summitul ce se 

va desfăşura în datele de 25 

şi 26 ianuarie.

Alături de criza COVID-19, 

anul trecut s-a înregistrat o 

accentuare a creşterii tempe-

raturii, ceea ce a condus la 

intensifi carea secetei şi a in-

cendiilor de vegetaţie, a men-

ţionat fostul secretar general 

al ONU, adăugând că pande-

mia ar fi  putut fi  evitată dacă 

lumea ar fi  acţionat mai de-

vreme pentru a proteja natu-

ra şi pentru a preveni schim-

bările climatice.

Cât „verde” va fi  în 
revenirea după COVID-19?

În timp ce 2021 va fi  mar-

cat de eforturile de recupera-

re de pe urma pandemiei de 

COVID-19, „secolele viitoare” 

vor fi  defi nite de cât de „ver-

de” va fi  această recuperare, 

a subliniat Ban Ki-moon.

Un raport al GCA care eva-

luează progresul realizat la ni-

vel mondial în domeniul adap-

tării citează cercetări potrivit 

cărora măsurile guvernamen-

tale de stimulare în condiţii-

le pandemiei care susţin com-

bustibilii fosili şi activităţile 

cu emisii ridicate de carbon 

au depăşit cu patru la unu ini-

ţiativele ecologice. De aseme-

nea, raportul a semnalat o no-

uă estimare din partea Clima-

te Policy Initiative (CPI) con-

form căreia fi nanţarea pentru 

adaptare s-a redus probabil – 

deşi cu mai puţin de 10% – 

în 2020, pe măsură ce pande-

mia a afectat sever bugetele.

Un raport al ONU preciza 

că fi nanţarea era deja cu mult 

mai mică în comparaţie cu ne-

cesităţile înainte de criza CO-

VID-19, cu o medie anuală de 

30 miliarde dolari disponibi-

le pentru adaptare în 2017-2018. 

Estimările costurilor de adap-

tare la schimbările climatice 

variază pe scară largă, însă 

CPI şi GCA au indicat că fi -

nanţarea adaptării trebuie să 

crească de 5-10 ori în compa-

raţie cu nivelurile actuale.

Doar aproximativ 5% din 

totalul fi nanţărilor climatice 

sunt destinate adaptării la fe-

nomenele meteorologice ex-

treme şi creşterea nivelului 

mărilor. Fostul secretar gene-

ral al ONU şi ceilalţi semna-

tari au solicitat ca acest pro-

cent să crească până la jumă-

tate, îndeosebi sprijinul fi nan-

ciar acordat naţiunilor cu ve-

nituri reduse.

Planeta se „încinge”, 
savanții își strigă disperarea
Adaptarea din timp la schimbările climatice trebuie accelerată, pentru a se evita 
„o povară enormă pentru omenire”, avertizează mii de oameni de știință

Doar circa 5% din totalul fi nanţărilor climatice sunt destinate adaptării la fenomenele meteorologice extreme 
şi creşterea rapidă a nivelului mărilor

Militanţi pentru conserva-

rea mediului îngrijoraţi de 

obiceiurile de împerechere 

ale unui grup de hipopo-

tami din Columbia care 

odinioară aparţineau baro-

nului drogurilor Pablo 

Escobar (foto) au recoman-

dat sacrifi carea acestora.

Faimosul trafi cant de dro-

guri Pablo Escobar a introdus 

iniţial patru hipopotami afri-

cani în ţară în jurul reşedin-

ţei sale Hacienda Napoles, în-

să în prezent numărul aces-

tora este estimat a fi  între 65 

şi 80 de exemplare.

„Rezultatele noastre arată 

nevoia urgentă ca autorităţi-

le columbiene să ia decizii im-

portante de management pen-

tru a limita populaţia şi răs-

pândirea hipopotamilor”, au 

scris cercetătorii luna aceas-

ta în jurnalul de specialitate 

Biological Conservation.

Eutanasierea animalelor 

este „singura modalitate de 

a ţine sub control această 

problemă”, au adăugat ei, 

avertizând că hipopotamii 

distrug câmpurile, îi pun în 

pericol pe localnici şi pertur-

bă ecosistemul.

Hacienda Napoles a căzut 

în paragină după ce Pablo 

Escobar a fost ucis de forţe-

le de securitate în 1993. Hi-

popotamii s-au răspândit apoi 

în pădurile din jur şi s-au re-

produs. Atacurile izolate a-

supra rezidenţilor locali au 

determinat castrarea sau ste-

rilizarea animalelor pentru 

a controla numărul în creş-

tere al acestora.

Biologul David Echeverry 

de la agenţia de mediu Cor-

nare a declarat că, deşi euta-

nasierea hipopotamilor a fost 

întotdeauna considerată o op-

ţiune, a fost difi cil de luat în 

calcul aplicarea ei, nu în ul-

timul rând deoarece animale-

le au devenit o atracţie turis-

tică, potrivit CNN.

Hipopotamii lui Escobar 
s-au înmulţit ca iepurii

Ascunsă în inima junglei 

vietnameze, Son Doong, 

cea mai mare peşteră din 

lume, deschisă de doar 

opt ani vizitatorilor, este 

un excellent model de 

ecoturism, însă proiecte-

le turistice riscă să dis-

trugă acest ecosistem 

unic, potrivit AFP.

Acest labirint subteran, să-

pat şi erodat de milioane de 

ani, se înalţă pe alocuri pâ-

nă la 200 de metri, spaţiile 

sale putând găzdui chiar şi 

un grup de clădiri newyor-

keze cu zgârie-nori de 40 de 

etaje. În interior se găsesc un 

tunel de peste cinci kilome-

tri, o barieră de calcit de cir-

ca 90 de metri înălţime – 

aşa-numitul „Marele Zid al 

Vietnamului”, stalagmite şi 

stalactite gigantice.

În 1991, Ho Khanh, un 

culegător local, a descope-

rit accidental intrarea în peş-

teră, ascunsă în Parcul Na-

ţional Phong Nha-Ke Bang, 

înscris în Patrimoniul Mon-

dial UNESCO. El a încercat 

să se întoarcă, însă nu a re-

uşit să găsească din nou in-

trarea, ascunsă în jungla dea-

să, astfel că descoperirea a 

rămas uitată circa 20 de ani. 

În 2009, Khanh şi o echipă 

de cercetători britanici au 

reperat din nou intrarea, iar 

peştera a fost în cele din ur-

mă listată. Patru ani mai târ-

ziu, o parte din aceasta a 

fost deschisă turiştilor.

O singură agenţie de 
turism a fost autorizată

De atunci, doar o agenţie de 

turism, Oxalis, a fost autoriza-

tă să organizeze tururi de vizi-

tare în peşteră, o modalitate bu-

nă de a limita numărul de vizi-

tatori. Obiectiv: evitarea greşe-

lilor făcute în locuri emblema-

tice ale ţării, cum ar fi  Golful 

Ha Long sau plajele din Nha 

Trang, ameninţate de turismul 

de masă înainte de pandemia 

de coronavirus.

Prin urmare, doar câteva su-

te intră în Son Doong în fi eca-

re an. O vizită costă 50 de eu-

ro, iar pentru patru zile de ex-

plorare, vizitatorii plătesc 2.500 

de euro. De aceste venituri be-

nefi ciază în principal popula-

ţia locală, un avantaj în aceas-

tă regiune centrală îndepărta-

tă şi deosebit de săracă a ţării. 

Însă, ameninţările la adresa a-

cestui ecosistem unic sunt în 

continuare considerabile, aşa 

cum subliniază UNESCO, 

într-un raport din 2019.

Un proiect de telecabină 

spre Son Doong a fost aban-

donat, însă un altul, având 

drept scop accesul la o peşte-

ră situată la 3,5 kilometri dis-

tanţă este încă în curs de ana-

lizare. Un astfel de proiect ar 

putea provoca „o schimbare 

radicală în natura ofertelor tu-

ristice propuse (...) şi va avea 

cu siguranţă un impact irever-

sibil asupra mediului în mare 

parte virgin” al sitului, a aver-

tizat UNESCO.

Cea mai mare peșteră din 
lume, distrusă de turiști?
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În urma demonstraţiilor 

considerate ilegale 

din Rusia, peste 2.500 

de manifestanţi au fost 

reţinuţi. Au avut loc 

ciocniri violente 

între protestatari şi forţele 

de ordine în mai multe 

mari oraşe, inclusiv în 

capitala Rusiei, Moscova.

Cel puţin 40.000 de oameni 

s-au adunat, sâmbătă, în cen-

trul Moscovei pentru a protes-

ta în semn de sprijin pentru 

opozantul încarcerat Aleksei 

Navalnîi. Autorităţile au anun-

ţat că protestele din Moscova 

şi alte zeci de oraşe „sunt ile-

gale” şi poliţia a reţinut mii de 

persoane, potrivit organizaţiei 

neguvernamentale OVD-Info, 

care a monitorizat protestele.

De altfel, poliţia rusă a reţi-

nut-o, sâmbătă, şi pe Iulia Na-

valnîia, soţia principalului opo-

zant al Kremlinului, la protes-

tul care a avut loc la Moscova, 

după cum a anunţat chiar ea pe 

contul ei de Instagram, dintr-o 

dubă a poliţiei, potrivit Reuters.

Kremlinul acuză 
Washingtonul 
de ingerinţă

În acest context, Kremli-

nul a acuzat, duminică, Sta-

tele Unite ale Americii de 

„ingerinţă” (amestec nedo-

rit – n.r.), denunţând un 

comunicat al Ambasadei 

americane la Moscova pu-

blicat în ajunul manifesta-

ţiilor de protest din Rusia 

pentru a cere eliberarea opo-

zantului Aleksei Navalnîi, 

transmite AFP.

Reprezentanţa diploma-

tică americană avertizase 

pe site-ul său cetăţenii ame-

ricani să nu se ducă la ma-

nifestaţiile de sâmbătă, pre-

cizând totodată locurile în 

care urmau să se desfăşoa-

re protestele.

Aceste informaţii „con-

stituie în mod indirect o in-

gerinţă absolută în afaceri-

le noastre interne”, a reac-

ţionat, duminică, purtăto-

rul de cuvânt al Kremlinu-

lui, Dmitri Peskov, într-un 

interviu la postul public rus 

Rossia 1, din care au fost 

publicate fragmente pe si-

te-ul postului.

„Indirect, aceasta repre-

zintă un sprijin direct în 

favoarea încălcării legii Fe-

deraţiei Ruse prin susţine-

rea unor acţiuni neautori-

zate”, a apreciat Peskov. 

Dacă Ambasada Rusiei în 

SUA ar fi reacţionat în ace-

laşi mod la tulburările de 

pe teritoriul american, „a-

ceasta cu siguranţă ar fi 

provocat o oarecare nemul-

ţumire la Washington”, a 

adăugat el.

Rusia, pregătită 
de dialog 
cu Administraţia Biden?

Ministerul rus al Aface-

rilor Externe denunţase de-

ja comportamentul ambasa-

dei americane, precizând 

într-un comunicat că şeful 

misiunii va fi convocat pen-

tru „o discuţie serioasă”.

„Statele Unite ale Americii 

condamnă cu fermitate utili-

zarea unor metode brutale îm-

potriva protestatarilor şi a jur-

naliştilor în acest week-end în 

oraşe din Rusia”, a scris, într-un 

comunicat, noul purtător de 

cuvânt al Departamentului de 

Stat SUA, Ned Price.

Pe de altă parte, Dmitri 

Peskov a declarat, potrivit Re-

uters, că Rusia este pregătită 

să pună bazele unui dialog 

cu noua administraţie a no-

ului preşedinte Joe Biden, în 

care este de aşteptat să fi e 

exprimate punctele de vede-

re divergente. El a adăugat 

că preşedintele rus, Vladimir 

Putin, va răspunde cu ace-

eaşi măsură disponibilităţii 

SUA de a comunica.

„Desigur, mizăm pe suc-

cesul iniţierii unui dialog. 

Acesta va fi  un dialog în ca-

re, desigur, deosebirile de o-

pinii vor trebui mai amplu 

exprimate, punctele de dez-

acord. Dar, în acelaşi timp, 

dialogul reprezintă o posibi-

litate de a găsi unele miezuri 

de raţiune, părticele în care 

relaţiile noastre devin mai 

apropiate. Iar dacă actuala 

administraţie americană este 

pregătită de o astfel de abor-

dare, nu am nicio îndoială că 

preşedintele nostru va răs-

punde cu aceeaşi măsură”, a 

declarat Dmitri Peskov, citat 

de agenţia Interfax.

Statele Unite își bagă nasul în oala Rusiei?
Zeci de mii de oameni au protestat în Rusia la apelul opozantului Aleksei Navalnîi pentru a cere eliberarea sa. 
Kremlinul acuză Washingtonul de amestec nedorit în treburile Rusiei.

SUA au condamnat utilizarea de către autorităţile ruse a unor „metode brutale” împotriva a zeci de mii de persoane care au manifestat 
la chemarea opozantului Alexei Navalnîi pentru a cere eliberarea acestuia

Statele membre ale 

Uniunii Europene ar 

putea să ceară, astăzi, 

oprirea globală a termo-

centralelor pe cărbune 

precum şi încetarea sub-

venţiilor pentru combusti-

bili fosili, în condiţiile în 

care UE vrea să facă din 

schimbările climatice o 

parte importantă a politi-

cii sale externe, arată un 

proiect de document con-

sultat de Reuters.

În acest document, pe ca-

re miniştrii europeni speră să 

îl fi nalizeze astăzi, blocul co-

munitar ar urma să adopte o 

linie dură în ceea ce priveşte 

diplomaţia în domeniul cli-

mei, descurajând alte ţări să 

investească în combustibili 

fosili şi încheind alianţe cu 

principalele economii pentru 

a putea realiza reduceri mai 

rapide ale emisiilor poluante.

O serie de ţări precum Chi-

na, Japonia sau Africa de Sud 

au promis că îşi vor reduce, 

până la urmă, emisiile de car-

bon la zero. O promisiune si-

milară a făcut şi preşedintele 

SUA, Joe Biden, în campania 

electorală. Însă, UE este una 

dintre puţinele mari economii 

care a tradus acest obiectiv 

pe termen lung în acţiuni ur-

gente ce vor fi  întreprinse în 

acest deceniu.

„UE face un apel pentru eli-

minarea globală a subvenţii-

lor pentru combustibilii fosili, 

care sunt dăunătoare pentru 

mediu, de-a lungul unei peri-

oade de timp clar defi nite. A-

ceasta include eliminarea căr-

bunelui în producţia de ener-

gie şi, ca un prim pas, o opri-

re imediată a tuturor fi nanţă-

rilor pentru noi infrastructuri 

care folosesc cărbun. Diplo-

maţia energetică a UE va des-

curaja orice noi investiţii în 

proiecte de infrastructură ener-

getică în ţările terţe, care au la 

bază combustibili fosili, excep-

tând acele care sunt total con-

secvente cu o traiectorie clară 

spre neutralitatea climatică”, 

se arată în document.

Emisiile vor fi  reduse 
cu măcar 55%

Reuters subliniază că es-

te posibil ca documentul să 

sufere modificări înainte de 

adoptarea de către miniş-

trii europeni.

Luna trecută, statele UE au 

convenit să îşi reducă emisii-

le cu cel puţin 55%, compa-

rativ cu nivelul din 1990, pâ-

nă în 2030. În condiţiile în ca-

re încearcă să găsească miile 

de miliarde de euro necesare 

pentru investiţiile care să îi 

permită să atingă acest obiec-

tiv, blocul comunitar intenţio-

nează să îşi folosească pute-

rea economică şi diplomatică 

pentru a se asigura că şi alte 

ţări vor urma exemplul său.

Wendel Trio, directorul co-

aliţiei de organizaţii neguver-

namentale „Climate Action 

Network Europe”, a salutat 

planul, dar a subliniat faptul 

că şi Uniunea Europeană tre-

buie să elimine complet sub-

venţiile pentru combustibili 

fosili în interiorul blocului co-

munitar. Din cele 159 miliar-

de de euro pe care statele UE 

le-au cheltuit pentru subven-

ţii energetice în anul 2018, 

aproape o treime au mers spre 

combustibili fosili.

Statele UE solicită eliminarea globală 
a termocentralelor pe cărbune
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ANUNŢ

ABSOLVENŢII LICEULUI SANITAR, 
promoţia 1981, optică medicală, 

sunt rugaţi să mă contacteze la 00353861609900, sau 

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

rea organizării reuniunii de 40 de ani. 

Anunţul este pentru cei care nu sunt în grup. 

Doru Covasa

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preț 
65000 euro. pentru informații 
suplimentare sunați la tel. 0744-
653097. (1.7)

¤ 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.

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Informa-
ţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

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

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 

Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, situat la capătul str. Giuseppe 
Verdi, cart. Iris, zona de case, 82 
m front la drum, la intrare în satul 
Valea Fânaţelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme până 
la teren, C.F., cadastru, curent 
electric, teren compact, preţ 10 
euro/mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
rent electric în zonă. Merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (10.14)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul 

redacţiei, str. Republicii nr. 109, Et. 1
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căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, centrală proprie, uti-
lat, izolat termic, zugrăvit recent, 
zona cinema Mărăști, preț 300 eu-
ro. Pentru informații suplimentare 
sunați la nr. de tel. 0758-051260. 
(3.7)

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Crinu-
lui, deomandat, suprafața 50 mp, 
mobilat, utilat, preț 350 euro. 
Pentru informații și detalii supli-
mentare sunați le tel. 0748-
783545. (4.7)

¤ Închiriez 2 camere decoman-
date, utilate, mobilate, C.T., la 
curte, preț 250 euro, str. Între La-
curi, nr. 23, bucătarie, baie, tera-
să și 1 cameră la aceeași adresă, 
bucătărie, baie, balcon, terasă, 
preț 200 euro. Tel. 0773–
902783. (2.7)

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

¤ Închiriez apartament cu 2 
camere, bloc nou, suprafaţa 
60 mp, utilat, mobilat, centra-
lă termică, balcon închis, preţ 
350 euro, doar cu contract. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 
0749-010592.

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, 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.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Ka-
ufl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0745-265436.

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, 
C.T., balcon, internet, cablu, par-
care, zona gării, preț 350 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (1.7)

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

¤ 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.

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

¤ 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.

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

SERVICII

¤ 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.

¤ 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.

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

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

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

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sani-
tare, convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0740-252139.

¤ 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, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, 
în cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bu-
cium-Piaţa Flora sau aduc co-
pii de la școală, activităţi 
sportive. Aștept telefoane la 
0759-660846.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând far DACIA LOGAN, partea 
stângă. Pentru informații și detalii 
sunați la 0740-823056. (2.7)

¤ 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 orgă electronică PSR 320. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (6.7)

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

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

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

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinență, toate mărimile, la 
preț bun. Pentru informații și de-
talii suplimentare sunați la tele-
fon 0744-282885. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare și frigider ARCTIC de 240 l, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (8.14)

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

MOBILIER

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, culoa-
re wenge și stejar auriu, stare per-
fectă, preţ 250 RON/buc. și raft 
de bibliotecă cu dulap pentru ac-
te, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 

în partea de jos, cu chei, dim 205 
x 90 x 40 cm, culoare wenge cu 
stejar auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON, ideale pentru agenţii 
de turism, imobiliare sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, 30 
RON/l. Pentru informații supli-
mentare sunați la telefon 0750-
742967. (1.60)
¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7) găini ouătoare 
cu procent de ouat 85%, preţ între 
10 și 15 lei/bucata. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon: 0264-535847 sau 
0745-996308.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, preţ 
0,50 bani/buc. Pentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă. Informații 
suplimentare la telefon 0727-
182339. (5.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 l 
și 5 l. Informaţii și detalii la telefon 
0744-282885. (6.14)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (7.7)

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

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (8.14)

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

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

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

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frunze, 
seminţe de fl ori. Pentru alte infor-
maţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preţ 
10 RON/kg, producţie 2019, pro-
dus bio din zonă nepoluată. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (6.7)
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12:00 Teleshopping

12:30 Doar să gustaţi

13:00 Ediţie specială
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13:20 Vorbește corect!
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19:25 Discover Romania

19:35 Sport

19:51 Meteo

19:56 Zi de zi

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:10 Victime de război

23:50 Momentart

00:00 Telejurnal

00:45 Bibliotecarii

01:35 Guști! Și apoi mănanci

02:00 Victime de război

03:30 Vorbește corect!

ANTENA 1
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14:00 Mireasa

16:00 Observator

17:00 Acces direct
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22:45 Lunetistul

22:45 Homefront: Orașul fără legi

00:45 John Wick 2

01:15 Observator

02:15 Acces direct

03:00 Observator

03:30 Băieţi de oraș

PRO TV

10:30 Vorbește lumea

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 6 Gloanţe

22:45 Revolta dupa gratii

00:30 Știrile Pro Tv
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imperiu
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12:00 Camera de râs

12:30 Teleshopping
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15:00 Focus
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16:00 Ringo

17:00 Ringo
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18:00 Focus 18

19:30 Trăsniţi

20:00 Represalii

22:00 Starea naţiei

23:00 Focus

23:30 Trăsniţi

00:00 Represalii

02:00 Nimeni nu-i perfect

KANAL D

11:00 Puterea dragostei

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Prizoniera destinului

22:30 Trairi alaturi de 

Andreea Mantea

00:30 Știrile Kanal D

01:30 Puterea dragostei

LOOK TV

13:00 TELESHOPPING

13:30 LOOK SPORT LIVE

14:30 TELESHOPPING

16:00 LOOK SPORT SPECIAL

17:00 MAGAZIN UEFA 

CHAMPIONS LEAGUE

17:30 FOTBALL ALL INCLUSIVE

18:30 Știrile Look Sport

19:00 HANDBAL MASCULIN. 

CAMPIONATUL MONDIAL

20:30 LA LIGA REZUMATE

21:30 Știrile Look Sport

22:00 Athletic Bilbao – Getafe

00:00 FC Hermannstadt – CFR 

Cluj

02:00 Fotbal Look

03:00 FOTBALL ALL INCLUSIVE

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. MEGA IMAGE S.R.L, în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform cu H.G. nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare Plan Urbanistic 
Zonal în condiţiile legii nr. 350/2001 modifi cată şi 
actualizată“, în municipiul Cluj-Napoca, zona B-dul 1 
Decembrie 1918, colț cu str. Sigismund Toduță și str. Țebei 
FN, jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z poate fi  consultată la sediul S.C. 
Mega Image S.R.L., cu sediul în București, str. Timișoara, 
nr. 26, județul Ilfov, în zilele de luni până vineri, între orele 
8:00-16:00, din data de 25.01.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 12.02.2021, la A.P.M. Cluj, 
str. Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 
0264.410.716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. RUM 
FOREST DENMIR S.R.L., anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Colectarea, stocarea temporară, sortare, valorifi care, 
transport a deşeurilor nepericuloase“, din localitatea 
Viișoara, str. Principală nr. 1167, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 
8:00-14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ PUBLIC

TRANSILVANIA AGRICULTURĂ CA COOPERATIVA 
AGRICOLĂ anunță publicul interest asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Înfi inţare pepinieră ecologică şi studio de noi varietăţi de 
alun, dezvoltarea unui produs horticol nou pentru piaţa 
internă şi europeană“, împrejmuire teren, propus a fi  
realizat în comuna Gilău, sat Gilău, FN. Județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99 și la sediul 
titularului, în zilele de luni-joi între orele 09:00 – 14:00 și 
vineri între orele 09:00 – 12:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 
99, jud. Cluj.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00
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Un nou turneu 
în calendarul WTA
Organizatorii australieni au 
anunţat programarea unui tur-
neu suplimentar WTA la 
Melbourne, înaintea Australian 
Open, primul Grand Slam al 
anului, pentru a oferi jucătoa-
relor din carantină o șansă în 
plus de pregătire.
Vor exista acum în total trei tur-
nee WTA, pe lângă cele două 
programate între 31 ianuarie și 
6 februarie, alăturându-se o no-
uă competiţie între 3 și 7 fe-
bruarie, pentru jucătoarele care 
s-au afl at în carantină strictă fă-
ră posibilitatea de antrenament.
Băieţii vor avea două turnee 
ATP, care au fost amânate cu 
24 ore și acum vor debuta pe 
1 februarie, în timp ce compe-
tiţia pe echipe ATP Cup va în-
cepe pe 2 februarie.

10 din 10 pentru 
U-BT Cluj în LNB

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 
este noul lider al Ligii Naţionale 
de baschet masculin, după ce a 
învins-o pe FC Argeș Pitești cu 
93-78 (27-14, 29-15, 22-15, 
15-34), vineri, la Sibiu.
De remarcat că „U”, afl ată la a ze-
cea victorie din tot atâtea partide, 
a pierdut ultimul sfert la o dife-
renţă categorică de 19 puncte.
Patrick Neal Richard a reușit 19 
puncte pentru clujeni, Karel 
Guzman Abreu a adăugat 14 p, 
6 recuperări, Michael Andre 
Dixon Jr 14 p. De la piteșteni 
s-au remarcat Goran Gajovic, cu 
17 p, 8 rec, 4 pase decisive, și 
Nikola Jevtovic, 16 p, 4 rec.
BC CSU Sibiu a învins-o la scor 
pe CSA Steaua București, cu 
103-75, condusă de Isaiah 
Lemart Philmore, 22 p, 8 rec, și 
Marquis Ralondo Addison, 20 
p, 3 rec, 3 pd.

Start de sezon 
în forţă pentru Ogier
ebastien Ogier (Toyota Yaris) a 
început sezonul 2021 al 
Campionatului mondial de rali-
uri WRC cu o victorie la Monte 
Carlo, a opta din cariera lui și a 
cincizecea din palmares.
Ogier, 37 ani, septuplu cam-
pion mondial, a fost urmat 
în clasament de britanicul 
Elfyn Evans (Toyota) la 
32sec6/10 și de belgianul 
Thierry Neuville (Hyundai 
i20), învingătorul de anul 
trecut, la 1min13sec5/10. 
Francezul a câștigat și proba 
finală Power Stage, care i-a 
adus cinci puncte suplimen-
tare. Cu opt succese la 
Monte Carlo, Ogier a depășit 
recordul conaţionalului său 
Sebastien Loeb (7), cu nouă 
titluri mondiale în palmares.
Top șase a fost completat de 
fi nlandezul Kalle Rovanpera 
(Toyota), spaniolul Dani Sordo 
(Hyundai) și de japonezul 
Takamoto Katsuta (Toyota).
În clasamentul piloţilor, Ogier 
este lider cu 30 puncte, urmat 
de Evans (21), Neuville (17), 
Rovanpera 16, etc.

Pe scurt

FC Universitatea Cluj a 

ajuns la al treilea succes 

în partidele de pregătire, 

din tot atâtea meciuri 

jucate. Băieţii lui Costel 

Enache s-au impus cu 4-1 

în faţa formaţiei secunde 

a celor de la FC Voluntari, 

într-un joc-test disputat la 

Centrul Naţional de Fotbal 

Buftea în weekend.

Antrenorul clujenilor a ali-

niat două echipe de start di-

ferite în fi ecare repriză, pen-

tru a le oferi minute tuturor 

jucătorilor disponibili. Tehni-

cianul a trimis în teren urmă-

toarea formaţie de start:

Muţiu, Rus, Sburlea (juni-

or în probe provenit de la Kids 

Tâmpa Braşov), Dican, Taub, 

Meşter, Negrean, Filip, Ştefă-

nescu, Golan, Gavra.

„Studenţii” au preluat frâ-

iele jocului rapid. Laurenţiu 

Rus a deschis scorul în mi-

nutul 7, când a reluat min-

gea în plasa porţii ilfovenilor 

după un corner. Reuşita de 

astăzi a fost primul gol în-

scris de fundaşul nostru la-

teral în tricoul lui „U”. La 

doar trei minute, Cristian Ga-

vra a majorat diferenţa, în ur-

ma unui scenariu identic. Vâr-

ful nostru a ajuns la al pa-

trulea gol în acest stagiu de 

pregătire. La aproximativ ju-

mătate de oră de la fl uierul 

de start, cei de la FC Volun-

tari II au profi tat de un con-

traatac şi au redus din dife-

renţă. Până la pauză, alb-ne-

grii au căutat golul al treilea, 

însă niciuna dintre oportuni-

tăţi nu a fost fructifi cată.

La începutul părţii secun-
de, Costel Enache a utilizat 
următoarea echipă:

Vâtcă, Rus, Luchin, Telcean, 

Berci, Dican, Atska, Ribeiro, 

Pîrvulescu, Chacana, Pop.

Începutul reprizei a fost 

marcat de un joc concen-

trat în zona de mijloc, fără 

ocazii de poartă. În minu-

tul 60, Andrei Gorcea şi Ma-

tei Moraru i-au înlocuit pe 

Cosmin Vâtcă, respectiv Tu-

dor Telcean. Cu aproxima-

tiv zece minute înainte de 

final, Lucas Chacana a în-

treprins o acţiune persona-

lă şi i-a aşezat mingea lui 

Sergio Ribeiro, portughezul 

finalizând cu brio pentru 

3-1. Argentineanul Chaca-

na s-a afirmat din nou în 

minutele de prelungiri. Ex-

trema Universităţii a scăpat 

singur cu portarul şi a în-

chis tabela la 4-1.

Universitatea Cluj, 
parcurs perfect în amicale

Selecţionerul echipei naţio-

nale feminine de handbal 

a României, Adrian Vasile 

(foto), a anunţat strategia 

pe care o va avea pentru 

turneul preolimpic din luna 

martie din Muntenegru.

În luna martie (19-21), Româ-

nia va întâlni, în Muntenegru, 

în cadrul turneului preolimpic, 

echipele ţării gazdă, Norvegiei 

şi Kazahstanului. Primele două 

clasate se vor califi ca la JO 2020.

Selecţionerul a convo-
cat un lot lărgit de 23 de 
jucătoare:
¤ portari: Denisa Dedu (CSM 

Bucureşti), Yuliya Dumanska 

(Podravka Koprivnica), Ana 

Maria Măzăreanu (CS Gloria 

2018 Bistriţa-Năsăud), Diana 

Ciucă (SCM Râmnicu Vâlcea);

¤ extreme stânga: Ana Ma-

ria Iuganu (SCM Gloria Bu-

zău), Nicoleta Dincă (CS 

Gloria 2018 Bistriţa-Năsă-

ud), Cristina Florica (SCM 

Râmnicu Vâlcea);

¤ interi stânga: Cristina Nea-

gu (CSM Bucureşti), Gabrie-

la Perianu (CSM Bucureşti), 

Bianca Bazaliu (CSM Bucu-

reşti), Anca Polocoşer (CS Mi-

naur Baia Mare);

¤ centri: Cristina Laslo (CS 

Minaur Baia Mare), Eliza 

Buceschi (CS Rapid Bucu-

reşti), Andreea Popa (CS 

Minaur Baia Mare), Laura 

Pristăviţa (CS Gloria 2018 

Bistriţa-Năsăud);

¤ interi dreapta: Laura Popa 

(CS Rapid Bucureşti), Alina 

Ilie (SCM Gloria Buzău);

¤ extreme dreapta: Laura Mo-

isă (CSM Bucureşti), Andra 

Moroianu (CS Gloria 2018 Bis-

triţa-Năsăud);

¤ pivoţi: Crina Pintea (CSM 

Bucureşti), Raluca Băcăoanu 

(CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsă-

ud), Lorena Ostase (CSM Sla-

tina), Alexandra Subţirică 

(SCM Gloria Buzău)

Adi Vasile a anunţat lotul 
pentru turneul preolimpic din martie

Cele două echipe 

se vor duela de la ora 

20:30, într-un meci care 

va fi  arbitrat de o brigadă 

condusă la centru 

de Iulian Călin.

CFR Cluj trece printr-o for-

mă excelentă şi are două victo-

rii consecutive în campionat, fi -

ind la doar patru puncte de 

FCSB, echipă care are un meci 

în plus disputat. Edi Iordănescu 

i-a pierdut săptămâna trecută 

pe Vojtus şi Djokovic, ambii fi -

ind transferaţi în străinătate şi 

este obligat să improvizeze pâ-

nă la apariţia unor noi soluţii.

„Djokovic este o pierdere 

importantă pentru noi. A fost 

implicat în multe meciuri în 

ultimii ani. Programarea ne 

este total nefavorabilă nouă 

comparativ cu adversarele 

noastre. Dar încercăm să fi m 

pozitivi şi echipa să înţelea-

gă că este un moment greu”, 

a afi rmat Edi Iordănescu.

Antrenorul lui CFR Cluj a 

prefaţat meciul cu FC Herman-

nstadt la conferinţa de presă 

organizată înaintea meciului.

„Un meci extrem de difi cil, 

cum sunt toate jocurile, sunt 

multe elemente care fac meciu-

rile să fi e foarte echilibrate şi 

disputate. În primul rând, peri-

oada anului, cu siguranţă şi sta-

rea terenurilor, faptul că perioa-

da de pregătire nu a fost aşa 

cum trebuie. Niciun joc nu es-

te dinainte câştigat. E o echipă 

care are mijloace, are forţă de 

joc, chiar dacă nu au trecut prin-

tr-o perioadă fastă. Au schim-

bat antrenorul şi deja am văzut 

o cu totul altă replică la ultimul 

lor joc. Un antrenor (n.r. – Li-

viu Ciobotariu) cu experienţă, 

cu valoare, se vede că a reuşit 

să schimbe anumite lucruri, în 

mod special atitudinea, modul 

de poziţionare în teren, dar noi 

avem nevoie de puncte”, a spus 

Edi Iordănescu.

FC Hermannstadt trece prin 

momente delicate în acest mo-

ment şi are doar două puncte 

acumulate în ultimele cinci par-

tide. Sibienii ocupă locul 14 în 

clasament, fi ind una dintre echi-

pele cu cel mai slab bilanţ la me-

ciurile considerate pe teren pro-

priu. Acest lucru se datorează şi 

faptului că Hermannstadt joacă 

meciurile considerate „acasă” la 

Mediaş, din cauza lucrărilor de 

modernizare la propria arenă.

Edi Iordănescu se teme de 

calitatea gazonului de la Me-

diaş după ce Gaz Metan a 

jucat duminică cu Poli Iaşi 

pe acelaşi terren.

„Şi terenul de la Mediaş mă 

îngrijorează, sunt în continu-

are echipe care joacă în alte 

părţi decât unde le este casa. 

Nu vreau să fi u foarte critic, 

dar după ce Gaz Metan joacă 

seara acasă, iar noi mergem şi 

jucăm a doua zi cu Sibiul, nu 

ştiu la ce să ne aşteptăm”, a 

afi rmat antrenorul.

FC Hermannstadt – CFR Cluj, ultimul meci 
al rundei cu numărul 18 în Liga 1
CFR Cluj încheie etapa cu numărul 18 din Liga 1, în deplasare, pe terenul lui FC Hermannstadt

CFR Cluj joacă astăzi la Mediaş, împotriva celor de la FC Hermannstatd, într-un meci care închide etapa a 18-a
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