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Ce reacții adverse
poți avea la vaccin?
Cum te simți după imunizarea cu seru-
rile produse de Pfizer, respectiv de As-
traZeneca?  Pagina 2
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„Drumul rușinii”, 
din nou în reparații
Consiliul Judeţean a demarat licitaţia pen-
tru modernizarea unui important drum 
din zona montană a Clujului.  Pagina 5
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Supercom mătură la Cluj
Supercom și-a început activitatea de la în-
ceputul lunii și va aduna gunoaiele de pe 
350 de străzi din Cluj-Napoca.  Pagina 5
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Un clujean a repornit 
inima soției sale
Un clujean i-a salvat viața soției sale care a 
intrat în stop cardio-respirator, prin efectu-
area manevrelor de prim ajutor. Pagina 6
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UE propune un pașaport 
digital de vaccinare
Comisia Europeană va prezenta în martie 
o propunere privind un paşaport de vac-
cinare digital la nivelul UE.  Pagina 9
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Protest al medicilor 
de la secția de Chirurgie Plastică

Medicii de la compartimentul 

„Chirurgie Plastică” refuză gărzi-

le, în semn de protest faţă de re-

stricţiile impuse în spitale de pan-

demia de COVID-19.

În luna martie, la începutul 

pandemiei, accesul medicilor 

rezidenţi şi a colaboratorilor a 

fost interzis în toate spitalele 

din România, pentru a limita 

răspândirea coronavirusului. 

La un an de la primul caz a-

părut în România, medicii clu-

jeni au ajuns la capătul pute-

rilor şi au intrat în grevă.

„Nimeni, niciunul dintre co-

legii din gărzi din exterior şi 

noi, nu doreşte să îşi asume res-

ponsabilitatea actului medical 

de a lucra singuri, de a opera 

singuri. Suntem Cluj-Napoca şi 

nu există gardă de chirurgie 

plastică?! Practic noi nu mai 

avem ajutoare, nu mai avem cu 

cine să intrăm în operaţie. Staţi 

că vorbim de Cluj-Napoca un-

de vin traumatisme complexe”, 

a declarat Lucian Fodor pentru 

Evenimentul Zilei.

Cluj-Napoca este cunoscut ca 

un centru important din ţară un-

de sunt aduse victime cu trau-

matisme servere. Medicii de la 

chirurgie plastică se ocupă zil-

nic de pacienţi cu multiple tra-

umatisme care au fost aduşi şi 

din alte judeţe.

Chirurgii sunt decişi să nu mai 

opereze pe nimeni în următoarea 

perioadă, motivând că au ajuns 

la capătul puterilor şi ar putea a-

părea greşeli. În plus, la Cluj exis-

tă şi 10 paturi care sunt destina-

te persoanelor cu arsuri grave.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                   2 mar  e 2021
 

DECESE 3

 194 
diagnos  c
grupe de risc

8 
teste la cerere

Internați 668

326 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

4
(situația din ul  mele 24 de ore)

473 de teste 

71  de cazuri la ATI

271 
teste rapide

Bugetarea participativă în Floreşti - miza 1 milion de lei!
Primăria cere părerea locuitorilor pentru a finanța două proiecte solicitate de cetăţeni. Pagina 4

Clujul, în scenariul ROȘU!
Se înăspresc restricțiile?
Ultimele 24 de ore: 68% din teste, pozitive. De ce?

Rata de incidență a infectării cu coronavirus a depășit din nou 3 la mia 
de locuitori în județul Cluj. Cum se schimbă viața locuitorilor și ce explicație 
este pentru procentul mare de teste pozitive din ultimele 24 de ore. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Femeie lovită pe „zebră”

Un conducător auto în vârstă de 51 de 
ani care se deplasa în direcţia municipiu-
lui Câmpia Turzii a surprins și accidentat 
o femeie în vârstă de 47 de ani, din co-
muna Petreștii de Jos, care, în calitate 
de pieton se angajase în traversarea re-
gulamentară a străzii.
În urma evenimentului rutier, femeia a fost 
transportată la o unitate medicală pentru 
acordarea îngrijirilor de specialitate. 
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ.

60 de şoferi au ajuns 
pietoni în weekend
Peste 60 de permise de conducere au fost 
reţinute și circa 450 de sancţiuni au fost apli-

cate în cadrul acţiunii poliţiștilor Serviciului 
Rutier Cluj, derulată în perioada 26-28 fe-
bruarie anul curent pe raza întregului judeţ, 
pentru asigurarea unui climat de siguranţă 
rutieră și pentru prevenirea principalelor ca-
uze generatoare de accidente rutiere.
Din totalul sancţiunilor contravenţionale, 
153 au fost aplicate pentru nerespectarea 
regimului legal de viteză, fi ind totodată re-
ţinute 47 de permise de conducere.
De asemenea, în cadrul acţiunii, poliţiștii au 
depistat în fl agrant 19 infracţiuni contra si-
guranţei pe drumurile publice.

Accident cu o ambulanţă 
în municipiul Cluj-Napoca
O ambulanţă a fost implicată într-un ac-
cident rutier duminică seara, iar o per-

soană a fost rănită, pe o stradă din 
Cluj-Napoca.
„În jurul orei 23,00, pe strada Horea s-a pro-
dus un accident rutier în care a fost implicată 
o ambulanţă și un autoturism condus de un 
bărbat de 41 de ani, din municipiul 
Târgu-Mureș. Din primele date, ambulanţa 
ar fi  pătruns în intersecţie în timp ce semafo-
rul indica culoarea roșie, având în funcţiune 
semnalele acustice și luminoase”, se arată 
într-o informare trimisă, luni, de IPJ Cluj.
Potrivit sursei citate, în urma evenimentului 
rutier a rezultat rănirea unei persoane în vâr-
stă de 69 de ani, din municipiul Alba-Iulia, 
cadru medical care se afl a în autospecială în 
momentul impactului.

Pe scurt

Sarah GHERMAN
redacţia@monitorulcj.ro

Gindrovel Dumitra, 

preşedintele Grupului 

de Vaccinologie din 

cadrul Societăţii Naţionale 

a Medicilor de Familie, a 

explicat care sunt diferen-

ţele între reacţiile adverse 

care pot apărea după vac-

cinul Pfi zer sau după cel 

de la AstraZeneca. Acesta 

a subliniat că medicamen-

tele antitermice nu trebu-

ie luate preventiv, 

ci doar dacă apare febra.

Medicul a confi rmat faptul 

că unele reacţii adverse sunt 

diferite şi mai des întâlnite de 

la un vaccin la altul.

„Dacă la Pfi zer simptoma-

tologia durează 12 ore, cel 

mult 72 de ore, la AstraZe-

neca aceste simptome sunt 

acuzate mai mult timp, dar 

nu mai mult de 72h. Atunci 

apare o oarecare reticenţe.

Orice vaccin nou care e adus 

e privit la început cu oare-

care reticenţă şi asta e de-

monstrat, asta e fi rea uma-

nă, care preferă la un mo-

ment dat să ia o decizie în 

ce priveşte acceptarea unui 

vaccin doar după ce alţii s-au 

vaccinat şi au observat că 

nu s-a întâmplat nimic sem-

nifi cativ de-a lungul timpu-

lui ”, a declarat Dumitra.

Între AstraZeneca 
şi Pfi zer BioNTech

„Există câteva diferenţe în-

tre reacţii adverse date de că-

tre AstraZeneca comparativ cu 

Pfi zer. Reacţii adverse sistemi-

ce, febră, parcă sunt mai frec-

vente la AstraZeneca decât la 

Pfi zer, dar reacţii de tip dureri 

musculare, oboseală sunt mai 

puţin frecvente comparativ cu 

Pfi zer. Acestea sunt însă doar 

percepţii subiective. În mo-

mentul în care măsurăm aces-

te reacţii adverse constatăm că 

intensitatea acestora la nivel 

global este aproximativ egală. 

Doar că sunt oarecum mai zgo-

motoase, tocmai datorită apa-

riţiei febrei şi pentru că durea-

ză mai mult decât la Pfi zer. 

Dacă la Pfi zer simptomatolo-

gia durează 12 ore, cel mult 

72 de ore, la AstraZeneca a-

ceste simptome sunt acuzate 

mai mult timp, dar nu mai 

mult de 72h. Atunci apare o 

oarecare reticenţă”, a declarat 

Dumitra pentru Digi24.

El a subliniat însă că şi 

în cazul AstraZeneca, şi în 

cazul Pfizer aceste simpto-

me se remit de la sine şi 

sunt pasagere.

Nu luaţi paracetamol 
preventiv, ci doar la febră

Gindrovel Dumitra a atras 

atenţia că medicamentele an-

titermice, de tip paraceta-

mol, nu sunt recomandate 

să fi e luate profi lactic, adică 

în absenţa unor reacţii ad-

verse, aşa cum este febra.

„În momentul în care a-

pare febra, e de preferat să 

folosim antiinflamatoare 

sau antitermice fără niciun 

fel de probleme. Fie că vor-

bim de Pfizer, AstraZene-

ca, Modernă, o persoane 

poate să ia paracetamol, dar 

nu trebuie să luăm în ex-

ces. Nu trebuie luate în ca-

zul în care febra nu a apă-

rut. Asta e recomandarea 

în acest moment”, a expli-

cat medicul pentru publi-

caţia citată. 

Campania de vaccinare a 

debutat în România pe data 

de 27 decembrie, 2020. Ca-

drele medicale au fost prime-

le care au fost imunizate cu 

serul BioNTech Pfi ze. Ulteri-

or, în România au ajuns vac-

cinurile Astra Zeneca și Mo-

derna. Până luni, 1 martie, în 

România au fost vaccinate 

1.532.872 de persoane. În ul-

timele 24 de ore, 11.136 de ro-

mâni au primit serul. De la 

începutul campaniei de vac-

cinare, doar 5.279 de persoa-

ne au avut reacții ușoare ad-

verse, adică un procent de 

0,34%.  În România, o singu-

ră persoană a avut reacții ad-

verse grave la unul dintre vac-

cinurile administrate. 

La Cluj au fost vaccinate 

82.048 de persoane de la în-

ceputul campaniei. 

Diferențele dintre vaccinurile 
Pfizer și AstraZeneca
Ce reacții poți avea după imunizarea cu serurile produse 
de Pfizer/BioNTech și AstraZeneca?

La ce reacții adverse te poți aștepta după imunizarea cu vaccinurile Pfi zer sau AstraZeneca
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Floreşti, cea mai mare 

comună din România, 

are doar 60 de vaccinuri 

pe zi, conform 

schemei naţionale.

Cei aproximativ 60.000 de 

fl oreşteni se pot vaccina în 

propria localitate, dar lucru-

rile merge destul de încet. Cea 

mai mare comună din Româ-

nia are un singur centru de 

vaccinare la Şcoala Gimnazi-

ală „Gheorghe Şincai”.

„Avem un instrument 

foarte important în bătălia 

cu acest inamic periculos şi 

tăcut, anume vaccinul. Eu 

cred că putem întoarce soar-

ta acestei bătălii şi centrul 

de vaccinare din Floreşti 

funcţionează în parametri 

normali. Avem 60 de per-

soane care se vaccinează pe 

zi, pentru că atâtea doze 

avem deocamdată alocate”, 

a spus primarul comunei, 

Bogdan Pivariu.

În ultimele 14 zile, rata de 

infectare în Floreşti este de 

4,72 cazuri la mia de locuitori.

60 de vaccinuri 
pe zi la Floreşti

Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase (SCBI) 

Cluj-Napoca rămâne în 

continuare unul dintre cele 

mai bune din ţară în lupta 

cu pandemia de COVID-19.

Conform unor cifre date 

publicităţii de G4media, prin-

cipal unitate medicală din 

Cluj-Napoca are un procent 

de vindecare de aproape 99%.

De la începutul pandemi-

ei, 9780 de pacienţi au ajuns 

la Spitalul de Boli Infecţioa-

se Cluj-Napoca infectaţi cu 

COVID-19.

Ioan Mureşan, managerul 

Spitalului de Boli Infecţioase, 

a explicat pentru sursa men-

ţionată momente difi cile prin 

care au trecut cei din linia 1 

în ultimul an.

„Dacă mă gândesc retros-

pectiv şi analizez ultimul an, 

de la primul caz din SCBI, aş 

putea spune că am avut un 

examen foarte difi cil, dar pe 

care l-am trecut cu brio. Ur-

mează şi altele. Anul trecut 

pe vremea asta ne uitam cu 

groază la ce se întâmplă în 

China, în Italia şi am pregătit 

spitalul pentru ce este mai 

rău, ne-am pregătit pentru ce 

este mai rău. A fost foarte rău, 

dar nu atât încât să nu gesti-

onăm situaţia. Era o panică 

generală la vremea respecti-

vă. Era panică peste tot”, a 

declarat pentru sursa menţi-

onată managerul Spitalului de 

Boli Infecţioase din Cluj.

Managerul se aşteaptă la 

un nou val de infectări în ur-

mătoarea perioadă.

„Am discutat cu colegii 

medici, vorbim mereu şi ne 

aşteptăm în martie-aprilie la 

al treilea val pandemic. Sper 

să fi e, măcar, mai uşor. Ne 

bazăm pe vaccinare şi pe do-

rinţa oamenilor de a se vac-

cina, e cam singura soluţie 

acum, să nu se ajungă la spi-

talizare, să nu crească din 

nou presiunea pe sistemul 

medical. De februarie am 

profi tat, am modernizat câ-

teva secţii şi le-am sugerat 

mai multor angajaţi să mear-

gă în concediu, au nevoie şi 

medicii de concediu, e fi resc. 

Le-am spus să se ducă acum, 

căci apoi nu ştim ce se va 

întâmpla, ce ne aşteaptă. Ne 

pregătim de al treilea val”, 

a spus Ioan Mureşan.

La aproape un an de la pri-

mul caz de COVID-19 din Cluj, 

9780 de pacienţi au ajuns la 

SBIC şi doar 160 au decedat. 

Procentul vindecaţilor este de 

98,4% , fi ind cel mai mare la 

nivel national în rândul spi-

talelor care tratează exclusi-

ve cazuri de COVID-19.

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Judeţul Cluj reintră 

în scenariul roşu după 

ce luni, 1 martie, rata de 

infectare a ajuns la 3.15 

cazuri la mia de locuitori.

După Timiş şi Mara-

mureş, şi judeţul Cluj are o 

rată de infectare mai mare 

de 3 la mie şi revine astfel 

în scenariul roşu.

Revenirea în cel mai grav 

scenariu posibil nu este deloc 

surprinzătoare, în condiţiile 

în care rata de pozitivare a 

fost de 68,97% luni. Subpre-

fectul Irina Munteanu a expli-

cat de ce a crescut radical ra-

ta de pozitivare a testelor de 

COVID-19 în judeţul Cluj.

„Incidenţa de astăzi (n.r. 

luni) este determinată de ajus-

tări la fi nal de lună în platfor-

ma CoronaForm, prin alocări 

restante, alocarea cazurilor 

pozitivate la noi, dar cu do-

miciliu în alt judeţ, deoarece 

îşi desfăşoară activitatea în 

Cluj-Napoca, conform datelor 

rezultate din anchete epide-

miologice şi alocări la fi nali-

zarea unor anchete epidemi-

ologice din ultimele zile”, a 

explicat Irina Munteanu, sub-

prefect de Cluj.

15 localităţi din Cluj, 
în scenariul roşu

De asemenea, ratele de in-

cidenţă a localităţilor din ju-

deţ au crescut, 15 dintre ele 

fi ind în scenariul roşu. Prin 

urmare, elevii vor face şcoa-

la exclusiv online, iar restau-

rantele şi alte insituţii nu vor 

funcţiona în interior, asta în 

cazul localităţilor care au pes-

te 3 la mie. Cele mai afectate 

UAT-uri sunt Cluj-Napoca, 

Gherla,Baciu, Borşa, Căianu, 

Ciucea, Dăbâca, Floreşti, Ji-

chişu de Jos, Mihai Viteazu, 

Mintiu Gherlii, Ploşcoş, 

Sânmartin, Sânpaul, Vad.

Localităţile care au rata de 
incidenţă sub 1,5 sau egală:

Poieni-1,04

Râşca-0,00

Recea-Cristur-0,00

Săcuieu-0,00

Tritenii de Jos-0,22

Sic -0,87

Suatu-0,65

Sâncraiu-0,65

Huedin-1,04

Măguri-Răcătău-0,43

Mănăstireni-0,71

Mârgău-0,00

Mărişel-0,66

Mica-0,82

Iclod-1,15

Izvoru Crişului-0,67

Aghireşu-0,76

Jucu-0,80

Gilău-1,42

Aition-0,00

Aluniş-0,00

Aşchileu-0,00

Frata-0,51

Gârbău-1,30

Băişoara-0,50

Beliş-0.73

Bobâlna-1,36

Bonţida-0,41

Buza-0,84

Călăraşi-1,26

Călăţele-1,21

Palatca-0,84

Panticeu-0,00

Ptreştii de Jos-0,00

Cămăraşu-1,11

Căpuşu Mare-0,32

Caseiu-0,83

Catina-0,00

Ceanu Mare-0,32

Chiuieşti-0,00

Cojocna-1,17

Corneşti-0,72

Vultureni-0,68

Cuzdrioara-1,31

Viişoara-1,17

Măsuri pentru localităţile 

unde incidenţa cumulată a ca-

zurilor este mai mică de 1.5 

la mia de locuitori:

- Este permisă desfăşura-

rea activităţilor în cadrul ci-

nematografelor, instituţiilor 

de spectacole şi a concertelor, 

cu participarea publicului pâ-

nă la 50% din capacitatea ma-

ximă a spaţiului;

- Organizarea şi desfăşu-

rarea spectacolelor de tipul 

drive-in este permisă dacă 

ocupanţii maşinii sunt mem-

brii aceleiaşi familii sau gru-

puri de până la 3 persoane, 

în timp ce organizarea şi 

desfăşurarea în aer liber a 

spectacolelor, concertelor, 

festivalurilor publice sau 

private sau a altor eveni-

mente culturale sunt permi-

se numai cu participarea a 

cel mult 300 de spectatori 

cu locuri pe scaune, la mi-

nimum 2 metri distanţă, pre-

cum şi cu purtarea măştii 

de protecţie;

- Activitatea restaurante-

lor şi cafenelelor este permi-

să în interior, fără a depăşi 

50% din capacitatea maxi-

mă a spaţiului şi cu respec-

tarea obligaţiilor stabilite prin 

ordin comun al ministerelor 

sănătăţii şi economiei;

- NU este permisă activi-

tatea în baruri, cluburi şi 

discoteci;

-Sălile de jocuri de noroc 

îşi pot desfăşura activitatea 

cu o capacitate de 50% din 

cea maximă, respectând ora-

rul de lucru cu publicul şi re-

stricţiile stabilite prin hotărâ-

re a CNSU;

Localităţile care au rata 
de incidenţă mai mare de 1,5 
şi mai mică sau egală cu 3

Dej-2,20

Turda- 2,68

Câmpia Turzii-1,67

Apahida-2,96

Săvădisla-2,42

Câţcău-2,95

Feleacu-2,06

Fiezişu Gherlii-2,54

Ciurila-2,65

Valea Ierii-2,06

Geaca-1,95

Iara-1,81

Luna-1,94

Mociu-1,80

Moldoveneşti-1,82

Negreni- 1,73

Sânduleşti-1,79

Ţaga-2,29

Tureni-1,82

Unguraş-1,93

Măsuri pentru localităţile 

unde incidenţa cumulată a 

cazurilor este mai mare de 

1.5 la mia de locuitori şi es-

te mai mică sau egală cu 3 

la mia de locuitori:

- Este permisă desfăşura-

rea activităţilor în cadrul ci-

nematografelor, instituţiilor 

de spectacole şi a concertelor, 

cu participarea publicului pâ-

nă la 30% din capacitatea ma-

ximă a spaţiului;

- Organizarea şi desfăşura-

rea spectacolelor de tipul dri-

ve-in sunt interzise;

- Activitatea restaurante-

lor şi cafenelelor este permi-

să în interior, fără a depăşi 

30% din capacitatea maxi-

mă a spaţiului şi cu respec-

tarea obligaţiilor stabilite prin 

ordin comun al ministerelor 

sănătăţii şi economiei;

- NU este permisă activi-

tatea în baruri, cluburi şi 

discoteci;

- Sălile de jocuri de noroc 

îşi pot desfăşura activitatea 

cu o capacitate de 30% din 

cea maximă, respectând ora-

rul de lucru cu publicul şi 

restricţiile stabilite prin ho-

tărâre a CNSU;

Localităţile care au rata 
de incindeţă peste 3 la mia 
de locuitori

Cluj-Napoca- 4,22

Gherla-3,27

Baciu-4,12

Borşa-3,70

Căianu-4,19

Ciucea-3,24

Dăbâca-5,87

Floreşti- 4,72

Jichişu de Jos-3,33

Mihai Viteazu-3,22

Mintiu Gherlii-3,62

Polşcoş-7,76

Sânmartin-4,62

Sânpaul-3,09

Vad-4,55

Măsuri pentru localităţile 

unde incidenţa cumulată a ca-

zurilor a depăşit pragul de 3 

la mia de locuitori:

- Organizarea şi desfăşu-

rarea activităţilor în cine-

matografe, instituţiilor de 

spectacole sau concerte cu 

participarea publicului este 

interzisă;

- Organizarea şi desfăşu-

rarea spectacolelor de tipul 

drive-in sunt interzise;

- Activitatea în interior a 

restaurantelor şi cafenelelor 

este interzisă;

- Este permisă activitatea 

teraselor, cu asigurarea unei 

distanţe de minimum 2 metri 

între mese şi cu participarea 

a maximum 6 persoane la o 

masă, dacă sunt din familii 

diferite, cu respectarea măsu-

rilor de protecţie stabilite;

- NU este permisă activi-

tatea în baruri, cluburi şi 

discoteci

- Activitatea sălilor de jo-

curi de noroc este interzisă.

SCBI, record 
de bolnavi vindecați

Clujul din nou în scenariul roşu! 
68,97% rata de pozitivare!
Județul Cluj a revenit în scenariul roșu după ce ieri au fost raportate 
326 de cazuri noi de COVID-19

Media mobilă din ultimele șapte zile este marcată cu o linie curbată
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Supercom este noua 

fi rmă de salubritate 

care adună gunoaiele 

din Cluj-Napoca, sectorul 

vest. Firma condusă de 

Ilie Ciuclea, cunoscut sub 

numele de „lordul gunoa-

ielor”, şi-a început activi-

tatea de luni, 1 martie şi 

va active în zonele unde 

în trecut şi-a desfăşurat 

activitatea Rosal.

„Am verifi cat dotările şi 

echipamentele necesare de-

rulării activităţii de salubri-

tate stradală, conform caie-

tului de sarcini care a stat la 

baza licitaţiei de salubritate 

stradală. Atât eu, cât şi clu-

jenii, aşteptăm lucrări de ca-

litate, intervenţii cu echipa-

mente moderne, electrice, 

nepoluante, curăţenie la stan-

darde europene, atât pe ca-

rosabil, cât şi pe trotuare. 

Aşteptăm o „competiţie a cu-

răţeniei” între cele două fi r-

me de salubritate stradală 

care operează în Cluj-Napo-

ca (Supercom şi Bratner), în 

respect deplin faţă de cetă-

ţean şi faţă de banul public”, 

a declarat primarul Emil Boc.

Supercom se va ocupa de 

sectorul I, cel care va cuprin-

de peste 350 de străzi din car-

tierele Mănăştur, Zorilor, Plo-

pilor, Gruia, Grigorescu, re-

spectiv zona centrală – par-

ţial (strada Cuza Vodă, Piaţa 

Mihai Viteazu, strada I.P. Vo-

iteşti, strada Horea şi strada 

Căii Ferate). Contractul cu SC 

Supercom SA a fost adjude-

cat pentru o valoare totală de 

74.455.139 lei (fără TVA).

De precizat că înţelege-

rea vizează următoarele ti-

puri de lucrări de salubriza-

re stradală: măturat meca-

nizat şi manual, spălat, stro-

pire, întreţinerea curăţeniei 

atât pe străzi, cât şi pe tro-

tuare, curăţarea rigolelor, 

asigurarea a 1.900 de coşuri 

de gunoi amplasate pe stâl-

pi şi 150 de coşuri pe picior. 

Contractul este încheiat pe 

60 de luni (cinci ani).

„Lordul Gunoaielor” 
a vrut Clujul din 2014

Ilie Ciuclea, supranumit 

de presa naţională „Lordul 

Gunoaielor”, a vrut să intre 

pe piaţa din Cluj-Napoca în-

că din 2014. Supercom a câş-

tigat atunci un contract de 

30 de milioane de lei pentru 

tot oraşul, dar Consiliul de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

a stability în urma plângeri-

lor înregistrate de Brantner 

şi Rosal că societatea a fost 

favorizată de municipalitate 

la licitaţie, iar instanţele au 

mers pe mâna deciziei şi au 

scos societatea din cărţi.

SC Supercom SA Bucu-

reşti aparţine familiei milio-

narului Ilie Ciuclea, aface-

rist de top, fost senator al 

Partidului Social Democrat 

(PSD) în perioada 2004-2008, 

fost vicepreşedinte al Uniu-

nii Naţionale pentru Progre-

sul României (UNPR). Din 

2013, Ciuclea este Mare Co-

mandor al Ordinului Cava-

lerilor Templieri Masoni ai 

Ritului York din România.

În 2019, fi rma lui Ilie Ciu-

clea a declarat o cifră de afa-

ceri de circa 220 de milioane 

de lei. Mai departe, Super-

com, care şi-a început activi-

tatea în aprilie 1990, a înre-

gistrat un profi t de peste 8,5 

milioane de lei în 2019, având 

peste 1.900 de angajaţi. De 

precizat că Ciuclea este ad-

ministratorul, respectiv acţi-

onarul majoritar al fi rmei.

Rosal, 15 ani lider 
în Cluj-Napoca

Rosal a fost principala 

firmă de salubritate din 

Cluj-Napoca în ultimii 15 

ani şi a încercat să obţină 

un nou contract.

În aprilie 2020, patru fi r-

me au depus oferte la licita-

ţia privind contractul pentru 

sectorul I, evaluat la peste 91 

de milioane de lei, valabil pen-

tru următorii cinci ani. Ast-

fel, Rosal Grup SA, Brantner 

Servicii Ecologice SRL, Aso-

cierea Polaris Medius – Pola-

ris M Holding SRL, respectiv 

SC Supercom SA s-au numă-

rat printre fi rmele interesate 

de contract. Ultima dintre e-

le avea să câştige în cele din 

urmă licitaţia primăriei.

Supercom începe curăţenia la Cluj
Supercom și-a început activitatea de la începutul lunii și va aduna gunoaiele de pe 350 de străzi

Locuitorii pot depune 

proiecte pe care 

le vor în Floreşti, 

iar apoi pe baza regula-

mentului, tot ei votează, 

iar Primăria va pune 

în aplicare proiectul.

Bugetul alocat acestei ini-

ţiative este de un million de 

lei şi vor fi implementate 

primele două proiecte care 

obţin cel mai mare număr 

de voturi din partea comu-

nităţii floreştene.

Bugetul pentru un proiect 
este de 500.000 lei

Bugetarea participativă 

organizată în Comuna Flo-

reşti cuprinde următoarele 

etape de dezvoltare:

1. Înregistrarea partici-
panţilor

Înregistrarea se face pe 

platforma online www.flo-

resti.decid.ro, adaptată pen-

tru dispozitivele mobile. În-

registrarea este obligatorie 

pentru a putea trimite pro-

puneri de proiecte sau pen-

tru a putea vota.

2. Depunerea propuneri-
lor de proiecte

Fiecare cetăţean poate for-

mula o singură propunere de 

proiect prin intermediul plat-

formei www.fl oresti.decid.ro.

3. Analiza tehnică şi le-
gală a proiectelor de către 
Comunitate

Propunerile de proiecte vor 

face obiectul unei analize teh-

nice şi legale ce va fi  realiza-

tă de către departamentele din 

cadrul Primăriei Comunei Flo-

reşti. În urma acestei verifi -

cări, se va stabili lista proiec-

telor care sunt eligibile.

Fiecare persoană al cărei 

proiect a fost declarat neeli-

gibil poate să primească, la 

cerere, un răspuns scris cu-

prinzând motivele pentru ca-

re propunerea a fost declara-

tă neeligibilă. Toate proiecte-

le declarate eligibile de către 

comisia de analiză tehnică şi 

juridică urmează să fi e supu-

se votului cetăţenilor.

4. Votul cetăţenilor
Votul are loc într o singură 

etapă, iar acţiunile necesare 

pentru implementarea proiec-

telor care au obţinut cel mai 

mare număr de voturi urmea-

ză să fi e cuprinse în bugetul 

anului următor (excepţie anul 

2021 când fondurile vor fi  cu-

prinse în bugetul anului 2021) 

al Primăriei Comunei Floreşti.

Calendarul

Având în vedere HCL nr. 

14 din data de 27 ianuarie 

2021 privind aprobarea imple-

mentării proiectului ”Bugeta-

re participativă în comuna Flo-

reşti, jud. Cluj” şi a Regula-

mentului privind procedura 

de derulare a proiectului, s-a 

stabilit prin Dispoziţia nr. 114 

din 24.02. 2021, emisă de că-

tre primarul comunei Floreşti, 

Pivariu Bogdan Nicolae.

1 milion de lei la bugetarea participativă din Floreşti
Primăria din Floreşti pune la bătaie 1 milion de lei pentru cele mai bune două proiecte alese de cetăţenii comunei

- Depunerea proiectelor în perioada 1 martie – 1 aprilie 
2021

- Analiza proiectelor în perioada 2 aprilie – 15 aprilie 2021

- Votarea proiectelor în perioada 16 aprilie- 30 aprilie 2021

- Implementarea proiectelor în anul 2021

Când vor putea fi depuse proiectele?                       

Supercom este noua fi rmă de salubritate care adună gunoaiele din Cluj-Napoca
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Consiliul Judeţean 

a demarat licitaţia 

pentru modernizarea unui 

important drum din zona 

montană a Clujului.

Consiliul Judeţean Cluj a 

publicat în SEAP (Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publi-

ce) anunţul de participare pen-

tru achiziţia serviciilor de pro-

iectare şi execuţie a lucrărilor 

de „Modernizare şi reabilita-

re drum judeţean DJ 107 M 

Luna de Sus – Băişoara – Bu-

ru – lim. Jud. Alba, km 0+000 

– km 42+000”. Data limită 

de depunere a ofertelor este 

30 martie 2021, ora 15:00.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, domnul Alin 

Tişe: „Beneficiind şi de fi-

nanţare europeană, reabili-

tarea şi modernizarea aces-

tui drum judeţean are o im-

portanţă stategică. DJ 107M 

asigură o legătură directă 

între drumurile naţionale 

DN 1 (E60) şi DN 75, care 

facilitează accesul spre mu-

nicipiul Cluj-Napoca şi spre 

judeţul Bihor (DN 1), re-

spectiv spre judeţul Alba 

(DN 75). În plus, acesta tra-

versează una dintre cele mai 

pitoreşti zone montane şi 

turistice din judeţ”.

Durata contractului va fi  

de 18 luni de la data atribu-

irii. Acesta are o valoare es-

timată de 75.634.534 lei, cu 

TVA inclus, din care aprox. 

25.000.000 de lei sunt asi-

guraţi din fonduri europene.

Consiliul Judeţean Cluj a 

scos la licitaţie serviciile de 

proiectare şi execuţie a aces-

tor lucrări în contextul în ca-

re, în cursul anului 2019, con-

tractul de execuţie a lucrărilor 

de modernizare şi reabilitare 

a acestui drum judeţean, în-

cheiat cu Kiat Group Construct 

SRL, a fost reziliat din cauza 

nerespectării de către societa-

te a clauzelor contractuale.

DJ 107M, denumit de 

mulţi clujeni „drumul ruşi-

nii” intră din nou în repa-

raţii. Sectorul care face le-

gătura între Cluj şi Bihor 

arată jalnic, deşi în ultimii 

ani s-au bătut mai mulţi 

constructori pentru realiza-

rea acestuia.

„Drumul rușinii”, din nou în reparații

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii se luptă pentru 

demolarea Hotelului 

Cristian din Piaţa Mihai 

Viteazu. Un cetăţean 

a venit cu iniţiativa de a 

face „chetă” pentru a cum-

păra şi demola hotelul 

ce supără mii de clujeni.

Săptămâna trecută un clu-

jean a venit cu o iniţiativă in-

credibilă, prin care a îndem-

nat mai mulţi clujeni să strân-

gă bani pentru a cumpăra şi 

demola hotelul Cristian din 

Piaţa Mihai Viteazu, care a 

ajuns să supere mii de clujeni.

Până în acest moment, 

clujenii au strâns doar 2.240 

de lei, iar suma de care au 

nevoie ajunge la 400.000 de 

euro. Clujeanul care a venit 

cu această iniţiativă a spus 

că dacă fi ecare om ar dona 

câte un euro, demolarea ho-

telului ar fi  posibilă într-un 

timp foarte scurt.

Licitaţia a fost oprită pen-

tru hotelul Cristian din Piaţa 

Mihai Viteazul, dar clujenii 

mai au treabă până să strân-

gă suma de 400.000 de euro.

„Distins cetăţean clujean, 

după primele două zile ale 

chetei pentru demolarea Ho-

telului Cristian, am adunat, 

iată, 2.240 RON de la 22 per-

soane. Banii adunaţi şi mai 

ales numărul de persoane ca-

re au donat este mult mai mic 

decât speram. (...) Dar reve-

nind la hotel Cristian: dacă 

am fi  jucat la bluf, am putea 

zice că am câştigat. Licitaţia 

a fost oprită şi “deocamdată” 

nu se va mai repeta, iar adu-

narea creditorilor urmează să 

stabilească o nouă strategie 

de valorifi care a hotelului, pâ-

nă în 20.03.2021. O să putem 

să continuăm să punem pre-

siune ca lucrurile să o ia în 

direcţia demolării hotelului.

De asemenea, surse bine 

informate confi rmă că după 

trasul iniţial din umerii laţi şi 

legali ai primăriei, acum exis-

tă o atenţie chiar serioasă pri-

vind problema – nu în ulti-

mul rând din cauza fricii po-

liticului ca zona să devină un 

loc de pelerinaj şi un monu-

ment al consacratului “urba-

nism de cumetrie” – în formă 

continuată. (...). Dar totuşi, 

2.240 lei, cam puţin. Spor, şi 

la mai mare!”, a scris clujea-

nul pe grupul Clujul Civic.

Emil Boc aşteaptă 
propuneri 
din partea clujenilor

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc a spus 

la o şedinţă de Consiliu Lo-

cal că acest hotel nu poate fi  

demolat, pentru că nu are 

acoperire legală.

„Din datele pe care noi 

le avem la Primărie, din ne-

fericire, nu poate fi demo-

lat astăzi. Aş dori să poată 

fi demolat acel hotel. Nu a-

re acoperire legală. Nici în 

privirea exproprierii pentru 

cauză de utilitate publică 

nu este elegibil. Dacă pu-

tem indetifica o altă cale, vă 

rog să o faceţi cunoscută. E 

o moşternire urâtă din anii 

'90, pe care o ducem după 

noi”, a explicat edilul Emil 

Boc, în şedinţa de Consiliu 

Local de lunea trecută.

Chetă pentru demolarea hotelului 
din Piața Mihai Viteazu

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Proiectul Metroului a înce-

put în 2020 şi are 11 ani la 

dispoziţie pentru a fi  termi-

nat, dar planurile au fost 

date peste cap încă de la 

primele proiecţii. 

Specialiştii au descoperit că 

în zona Podului Ira există 

un zăcământ important de 

sare, iar traseul magistralei 

ar putea să fi e schimbat.

Zona Podului Ira este unul 

dintre cele mai importante punc-

te din proiectul metroului. Con-

form proiectului, în zona re-

spectivă va fi  făcută legătura 

între metrou şi trenul metropil-

tan care ar urma să ducă până 

la Aeroportul din Cluj.

Emil Boc nu vede 
o problemă

Edilul Clujului nu crede că 

un bulgăre de sare poate împie-

dica construirea metroului în 

Cluj-Napoca şi aşteaptă soluţii 

pentru a rezolva problema.

„Experţii, în acest moment 

analizează toate soluţiile şi vă 

pot asigura că există soluţii, acum 

50 de ani omul a ajuns pe Lu-

nă, acum a ajuns pe Marte, vă 

daţi seama că va putea face un 

metrou chiar dacă întâlneşte un 

bulgăre de sare în cale.”

Geologii, avertisment 
pentru Boc

Geologii avertizează că 

un astfel de zăcământ de 

sare poate pune mari pro-

bleme metroului şi trebuie 

analizată cu mare atenţie. 

De altfel, săpăturile în zo-

nele cu un asemenea zăcă-

mânt de sare vor fi mult 

mai costisitoare şi preţul fi-

nal al proiectului ar putea 

creşte simţitor.

Iulian Popa, lector ingi-

nerie geologică : „Proble-

mele apar în prezenţa apei. 

Dacă apa ajunge în contact 

cu corpul de sare se dizol-

vă şi golul evoluează în 

timp, conducând la caver-

ne care îşi pot pierde sta-

bilitatea. La suprafaţa tere-

nului generează tasări şi în 

cazuri extreme prăbuşiri.”

Proiectul metroului 
a demarat în 2020

Cel mai ambiţios pro-

iect propus de Emil Boc a 

demarat la final lui 2020. 

În luna octombrie a fost 

depus studiul de prefeza-

bilitate şi au fost demara-

te primele foraje geoteh-

nice pentru realizarea pro-

iectului. Mai exact, până 

la ora actuală au fost rea-

lizate 42 de foraje pe tot 

traseul metroului şi a tre-

nului metropolitan.

Noul metrou din Cluj-Na-

poca ar urma să aibă 14,4 

kilometri, 14 staţii şi va 

costa aproximativ 1 mili-

ard de euro. Conform da-

telor culese de specialişti, 

construirea metroului ar 

dura 128 de luni, adică un-

deva la 11 ani.

Cum va arăta metroul 
la Cluj

Noul coridor magistral de 

transport rapid (metrou) pe 

axa vest-centru-est va urmări 

să deservească următoarele 

puncte principale de interes:

în prima etapă: comuna 

Floreşti, viitorul Spital Re-

gional de Urgenţă, centrul 

comercial Vivo, cartierul 

Mănăştur, centrul oraşului 

Cluj-Napoca şi zona de est 

a oraşului (respectiv zona 

Aurel Vlaicu /Pod IRA), în 

a doua etapă: legatura co-

munei Floreşti cu Gilău.

Având în vedere impor-

tanţa relativă a comunei Gi-

lău în zona metropolitană, 

va fi studiată cu prioritate 

asigurarea de legături de 

autobuz între Gilău şi ca-

petele ambelor sisteme de 

transport rapid (la Floreşti 

pentru metrou, respectiv la 

Nădăşel – via A3 – pentru 

trenul metropolitan). Ast-

fel, se va studia cu priori-

tate introducerea liniilor de 

autobuz care să alimente-

ze staţiile din reţeaua rapi-

dă metropolitană.

Birocraţia românească 
ar putea ucide metroul

Construcţia efectivă a me-

troului nu ar trebui să du-

reze 11 ani, dar birocraţia 

ar putea pune mari proble-

me proiectului.

După terminarea studiului 

de fezabilitate pentru metrou, 

timp preţios s-ar putea pier-

de la Consiliul Naţional de So-

luţionare a Contestaţiilor 

(CNSC), respectiv la Curţile 

de Apel pentru judecarea con-

testaţiilor după licitaţia de pro-

iectare şi execuţie. Reamin-

tim, că aşa s-a întâmplat şi în 

privinţa contractului pentru 

studiile de prefezabilitate şi 

fezabilitate. Apoi, realizarea 

şi analiza ofertelor, studiile 

geotehnice, respectiv creiona-

rea proiectului tehnic vor du-

ra şi ele luni bune.

Metroul, blocat de un „drob de sare”
Metroul din Cluj-Napoca întâmpină primele probleme din cauza unui bulgăre de sare 
care a fost descoperit pe traseul stabilit inițial

Metroul din Cluj-Napoca ar urma să aibă 14,4 kilometri, 14 staţii şi va costa aproximativ 1 miliard de euro
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PUBLICITATE Un clujean i-a salvat viaţa 

soţiei sale care a intrat 

în stop cardio-respirator, 

prin efectuarea manevre-

lor de prim ajutor.

Un medic din Cluj, Paul 

Oargă, a stat de vorbă cu un 

clujean care i-a repornit ini-

ma soţiei sale, intrată în stop 

cardio-respirator. Acesta es-

te un exemplu concret în ca-

re manevrele de prim aju-

tor salvează vieţi.

„Domnul Flore e un om 

departe de a fi simplu. E un 

om care a început manevre-

le de resuscitare atunci când 

inima soţiei sale s-a oprit. 

Şi-a dat seama că inima s-a 

oprit şi a început manevre-

le de prim ajutor”, a spus 

medicul despre clujean.

Mulţi pacienţi ajung să 

aibă un final tragic deoare-

ce că puţină lume ştie să 

efectueze manevrele de re-

suscitare în momentele cri-

tice. Momentul în care ajun-

ge echipajul de salvare ar 

putea fi prea târziu.

„Domnul Flore”, precum 

l-a numit medicul, se afl a 

într-o situaţie critică, în care 

viaţa soţiei sale depindea de 

el. Deşi nu ştia cum ar trebui 

să acorde primul ajutor a în-

cercat să facă tot ce poate.

„Eram în panică şi nu 

am realizat. Eu nu ştiam să 

îi acord primul ajutor, să îi 

fac resuscitare. A fost un 

moment tragic, dar nu m-am 

lăsat. Asta e important. De 

obicei sunt mai milos, dar 

am avut o putere în mine 

atunci. Mi-am spus în gând 

că trebuie neapărat să o sal-

vez. Ea nu mai ştie nimic”, 

a spus clujeanul.

„Primul ajutor 
salvează vieţi”

Soţia domnului Flore a 

început să se simtă slăbită 

în momentul în care s-a în-

tors acasă de la piaţă: „În 

ziua aceea am fost plecată 

la piaţă şi am ajuns acasă 

seara. De atunci am simţit 

că nu sunt bine. Îmi amin-

tesc că m-am pus în pat şi 

le-am zis fiicei mele şi so-

ţului că nu mă simt bine”, 

povesteşte femeia.

Clujeanul a acţionat prompt. 

Când a văzut că starea de să-

nătate a soţiei se agravează a 

rugat-o pe fi ică să sune la ur-

genţe, timp în care el a înce-

put să acorde primul ajutor, 

cât de bine ştia:

„S-a pus pe pat şi când 

am venit de la bucătărie, un-

de i-am făcut ceai, şi-a dat 

capul într-o parte. Atunci am 

realizat. Eram cu fi ica şi i-am 

spus să sune repede la 112 

că e o problemă cu maică-sa. 

Fiica a sunat repede. Soţia 

şi-a încrestat foarte tare din-

ţii, nu am putut să-i desfac. 

Am luat-o în braţe şi m-am 

gândit să nu o pun pe pat 

din cauza arcurilor şi nu pot 

să-i fac bine respiraţie. Am 

întins-o pe covor, era moar-

tă. Nu mai arăta niciun semn. 

Am început să îi fac masaj 

cardiac, am pus mâinile pe 

piept şi i-am zis fi icei mele 

să sune iar la 112. I-am pus 

mâinile pe piept şi am apă-

sat-o des şi foarte tare. Mi-a 

fost frică să nu îi rup ceva. 

După un minut a început să 

facă un geamăt. I-am spus 

fi icei «cred că e salvată»”.

Medicii l-au surprins pe 

domnul Flore în timp ce 

acorda primul ajutor, după 

care au intervenit:

„A venit echipajul şi eu a-

păsam pe piept. Au venit me-

dicii de la SMURD şi eu în 

continuare îi făceam masajul. 

I-au pus un tub de oxigen, du-

pă care o mască ce avea un 

balon cu care au făcut venti-

laţie. Au dat două şocuri elec-

trice. Au avut o ventuză pe 

care i-au pus-o pe piept”, a 

explicat clujeanul.

Un clujean a repornit 
inima soţiei sale
Domnul Flore: „Am luat-o în braţe, 
după care am început manevrele de prim ajutor”

PAUL OARGĂ | medic

 Şansele de supravieţuire 
la o victima a unui stop 
cardiorespirator scade 
cu 10-12% pe minut. 
În cazul în care cei 
prezenţi acordă primul 
ajutor, şansele victimei 
cresc de 3-4%. Ceea ce 
aţi făcut dumneavoastră 
sunt aproape convins 
că i-aţi salvat viaţa

SENS GIRATORIU DIN CLUJ-NAPOCA, PRIMUL „OZN” DIN ROMÂNIA. 
Clujenii se amuză pe seama unui sens giratoriu luminat cu becuri în Cluj-Napoca, asemănându-l 
chiar cu un OZN. Poza cu sensul giratoriu respectiv, de-a dreptul autentic, a fost postată 
pe grupul de Facebook „Clujul Civic”. Mulți alții au comentat că locul său era mai potrivit 
în Hoia-Baciu sau că apariția acelui sens giratoriu ar fi  datorată infl uenței pădurii, despre 
care se crede că ar fi  un loc unde se întâmplă fenomene paranormale.

INFOTO

Un medic din Cluj a stat de vorbă cu un clujean care i-a repornit inima soţiei sale
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Studenţii de la UMF Cluj 

au început practica 

în spitale. Anul acesta 

este diferit, pentru 

că iau parte la o schimbare 

radicală a medicinei, din 

cauza pandemiei. Studenţii 

observă cât de difi cilă este 

medicina şi câte sacrifi cii 

cere această profesie.

Ultimul an din viaţa noas-

tră a fost unul foarte compli-

cat, plin de restricţii şi schim-

bări. Studenţii au jonglat în-

tre cursurile fi zice şi cele on-

line, în funcţie de specializa-

rea pe care au ales-o. În ceea 

ce priveşte studenţii de la me-

dicină, ei au avut cel mai mult 

de suferit, mai ales că perioa-

da de practică s-a decalat pen-

tru unii dintre ei.

Mediciniştii au început 

practica în spitalele din Cluj, 

dar într-un mod diferit faţă de 

anii anteriori. Anul acesta, 

studenţii au fost împărţiţi în 

grupe de 8, iar prin rotaţie toţi 

studenţii de la Universitatea 

de Medicină şi Farmacie „Iu-

liu Harţieganu” din Cluj-Na-

poca vor face practică.

Cum se desfăşoara practica 
în spitalele din Cluj?

monitorulcj.ro a vorbit cu 

mai mulţi studenţi de la UMF 

care au început practica în 

spitale, pentru a afl a care sunt 

diferenţele din acest an şi ca-

re sunt principalele probleme 

cu care se confruntă.

Unul dintre studenţii care 

face practică în spital chiar în 

timpul pandemiei este Ţermu-

re Alexandru. Studentul este 

în anul V la Medicină Gene-

rală la UMF Cluj.

Alexandru este de părere că 

practica este esenţială în acest 

domeniu, iar acum în perioa-

da pandemiei, el a realizat că 

medicina nu poate fi  făcută de 

la birou sau de pe canapeaua 

din casă. Stresul este mare, 

mai ales în această perioadă, 

dar cu toate acestea studentul 

este conştinent că practica va 

completa toate cunoştiinţele 

învăţate la facultate.

„Ca student medicinist, 

practica este esenţială, iar în 

vremuri de pandemie nu es-

te altceva decât realitatea pro-

fesiei pe care ne-o alegem. 

Acum am înţeles că medicina 

nu se face de la birou sau de 

pe canapeaua de acasă. A fa-

ce practică în spital, înseam-

nă să ieşi din zona de con-

fort, unde responsabilitatea, 

stresul sau chiar anxietatea 

uneori se întâmplă să fi e în 

acelaşi loc cu pacientul, boa-

la şi riscurile expunerii”, a de-

clarat pentru monitorulcj.ro 

Ţermure Alexandru.

Studenţii sunt organizaţi în 

grupe şi în semi-grupe, iar prin 

rotaţie vor face toţi practică în 

acest semestru. Contactul cu 

pacientul este pentru o peri-

oadă scurtă de timp, tocmai 

pentru a evita riscul de infec-

tare. Totodată, studenţii sunt 

echipaţi corespunzător, iar dez-

infectarea se face frecvent.

„Mergem câte o grupă de 

8 studenţi, împărţiţi în alte 3 

semi-grupe. Fiecare grupă cu 

un alt cadru didactic. Pe sec-

ţie, măsurile de protecţie sunt 

absolut necesare, contactul cu 

pacientul se face într-un timp 

relativ scurt, sub 15 minute, 

dupa care urmează dezinfec-

tarea noastră şi a stetoscoa-

pelor, daca au fost folosite. În-

tre cazuri discutăm cazuisti-

ca medicală, tot pe secţie fi -

ind, dar nu în zone de risc”, 

a mai spus studentul.

Contactul dintre pacient 
şi student este esenţial

O zi de practică în spital 

poate fi  obositoare, dar în ace-

laşi timp le arată studenţilor, 

viitori medici, mediul în care 

vor lucra, şi mai ales care sunt 

difi cultăţile pe care le vor în-

tâlni în acest domeniu. Con-

tactul dintre pacient şi medi-

cinist este unul foarte impor-

tant, iar acest lucru pune ba-

zele acestei meserii.

„După atâta vreme de pan-

dmie, cel mai important este 

să avem contact cu pacienţii, 

să vorbim cu ei, să ne amin-

tim cum să facem o anamne-

ză corect. Cam asta facem, 

vedem pacienţi, efectuăm ma-

nopere, discutăm patologii”, 

a afi rmat Ţermure Alexandru.

Oliviana Roata este studen-

tă la Medicină Generală în anul 

V şi spune că faţă de anii tre-

cuţi, accesul studenţilor în spi-

tale a fost limitat. Practica a 

fost înlocuită cu prezentări de 

caz în mediul online. Studen-

ta spune că practica mai des în 

spitale ar fi  mult mai benefi că 

pentru ei, dar în acelaşi timp 

deciziile au fost luate în con-

cordanţă cu situaţia actuală.

„Faţă de anii trecuţi, anul 

acesta, în contextul pandemi-

ei, accesul nostru în spitale a 

fost limitat pentru a preveni 

răspândirea virusului. Astfel, 

orelele s-au mutat mai mult 

în online, iar partea practica 

a fost înlocuită de prezentări 

de caz online. Nu pot să spun 

că se compară, dar pentru 

contextul actual a fost soluţia 

găsită. Poate se puteau găsi 

alte soluţii, care să ne ofere 

cât de cât şansa să fi m în spi-

tale, dar punând în balanţă 

riscurile şi benefi ciile, aceas-

ta a fost soluţia cea mai bu-

nă”, a declarat pentru moni-

torulcj.ro Oliviana Roata.

Echipamentul pe care îl 

poartă studenţii este unul 

foarte complex, iar măsuri-

le de siguranţă trebuie res-

pectate cu mare stricteţe, a 

explicat studenta. Echipa-

mentele sunt de unică folo-

sinţă, studenţii aruncă la fi -

nalul zilei orice echipament 

care a fost purtat în spital.

„Când ajungem dimineaţa 

la spital ni se face un triaj epi-

demiologic. După ne schim-

băm în uniformele de clinică, 

ne luam papuci de clinică, ha-

late de protecţie, bonete, vi-

ziere, botoşei şi bineînţeles 

măşti. Pacienţii sunt testaţi 

înainte de internare pentru 

COVID-19, astfel încât să nu 

existe risc pentru noi. Când 

plecăm, aruncăm tot echipa-

mentul, mai puţin uniforme-

le noastre şi papucii de clini-

că, în containere speciale”, a 

spus studenta la medicină.

Doctorii sunt atenţi 
la siguranţa studenţilor

În ceea ce priveşte medi-

cii, studenta spune că ei sunt 

foarte atenţi cu mediciniştii. 

În primul rând, doctorii se asi-

gură să nu existe risc de in-

fectare. Alţi medici au ales 

chiar să nu le ofere accesul 

pe secţii, ci să se întâlnească 

în amfi trate pentru a face pre-

zentări de caz.

„Întreg personalul medical 

se asigură în primul rând că 

suntem în siguranţă. Apoi, pe 

durata stagiilor practice, au 

grijă să asimilăm cât de mul-

te informaţii putem. Unii s-au 

asigurat că atât noi, cât si pa-

cientii nu suntem supuşi ris-

curilor şi putem să ne desfă-

şurăm activitatea, alţii au pre-

ferat să ţinem stagiile în am-

fi teatru, cu prezentări teore-

tice şi prezentări de caz şi să 

nu ne ofere acces pe secţii. 

Alte stagii s-au desfăşurat ex-

clusiv online. Fiecare specia-

lizare este diferită, cu aptitu-

dini practice diferite. La fi nal, 

cunoştinţele practice diferă în 

funcţie de modul de desfăşu-

rare al stagiilor”, a explicat 

Oliviana Roata.

Organizarea şi modul de 

funcţionare a spitalelor este di-

ferit în acest an. Studenta spu-

ne că în acest an sunt mai pu-

ţini pacienţi în spitale, având 

în vedere că există un risc de 

infectare. Sunt zone tampon 

care sunt folosite pentru paci-

neţi, tocmai pentru a se testa 

înainte de a intra în spital.

„În această perioadă, în spi-

tal pacienţii sunt mai puţini de-

cât înainte de pandemie. Oa-

menii se tem, din cauza viru-

sului, să se interneze dacă nu 

sunt urgenţe. Pacienţii sunt mai 

puţini, dar se iau toate măsu-

rile de siguranţă necesare. Es-

te important ca fi ecare persoa-

nă să fi e protejată, chiar dacă 

face parte din personalul me-

dical sau nu. Fiecare pacient 

este testat Covid, aşteaptă într-o 

zonă tampon până la afl area 

rezultatului. Dacă acesta este 

negativ, merge mai departe pe 

secţie, iar dacă este pozitiv es-

te internat pe secţia Covid, cu 

acces limitat doar pentru per-

sonalul care lucrează acolo”, a 

mai spus studenta.

Studenţie la UMF pe timp de pandemie
„Practica în spital este realitatea profesiei pe care ne-o alegem!”

Studenţii de la UMF Cluj au început practica în spitale
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Microsoft Word 

primeşte o funcţie ase-

mănătoare sistemului 

Smart Compose din apli-

caţia Google Docs, 

oferind auto-completa-

rea următorului cuvânt 

din propoziţie.

Sistemul bazat pe algo-

ritmi machine learning va 

analiza contextul propoziţi-

ei şi expresii folosite ante-

rior, încercând să anticipe-

ze următorul cuvânt chiar 

înainte să îl tastezi. Dacă 

predicţia oferită este corec-

tă vei putea accepta/respin-

ge cuvântul respectiv folo-

sind tasta TAB/Escape.

Utilă mai ales celor care 

redactează multe documen-

te folosind un mod de ex-

primare similar, opţiunea 

pentru text predictiv poate 

reduce drastic timpul nece-

sar pregătirii acestora, au-

to-inserând elemente pre-

cum fraze introductive sau 

de încheiere, adrese şi ex-

presii folosite frecvent în do-

cumente redactate anterior. 

Cu cât formulele de expri-

mare sunt mai repetitive, cu 

atât algoritmul va funcţio-

na mai eficient, permiţând 

scurtarea timpului de redac-

tare a documentelor Word.

Odată activată în clientul 

Microsoft Word, auto-com-

pletarea următorului cuvânt 

din propoziţie va funcţiona 

în timp real, sugestiile ofe-

rite apărând cu font gri în 

dreapta cursorului, fără a 

incomoda în niciun fel tas-

tarea manuală.

Noua funcţionalitate va a-

părea începând cu luna mar-

tie 2021, pentru abonaţii pa-

chetelor Microsoft 365.

Important de ştiut, su-

portul pentru text predictiv 

funcţionează cu ajutorul 

procesării AI realizată la 

distanţă, activarea acestei 

funcţii implicând comuni-

care permanentă cu serve-

rele Microsoft. Deşi siste-

mul funcţionează în mod 

securizat, suportul pentru 

text predictiv ar putea să 

contravină politicilor de 

confidenţialitate din unele 

companii sau instituţii.

Microsoft Word va putea 
auto-completa următorul 
cuvânt din propoziţie

2020 a fost anul 

în care mulţi dintre noi 

am petrecut multă 

vreme pe internet, 

însă unii au devenit mai 

expuşi în faţa hackeri-

lor. Infractorii ciberne-

tici au profitat din plin 

de dorinţa oamenilor, 

forţată în mare parte, 

de a socializa mai mult 

în zona asta. Doar că 

mulţi au uitat de protec-

ţia datelor personale.

Anul trecut s-a înregis-

trat un număr record de bre-

şe de securitate cibernetică, 

arată datele colectate de In-

stitutul Naţional de Standar-

de şi Tehnologie (NIST) al 

Statelor Unite, scriu speci-

aliştii de la Eset.

2020, anul în care 
hackerii şi-au făcut de cap

Datele arată că au fost 

fost raportate nu mai puţin 

de 18.103 de vulnerabilităţi 

şi expuneri comune (CVE), 

dintre acestea cele mai mul-

te, 10.342, fiind clasificate 

ca severitate ridicată sau cri-

tică. La nivel general, 

„bug”-urile de severitate ri-

dicată şi critică dezvăluite 

în 2020 au depăşit suma to-

tală a vulnerabilităţilor iden-

tificate în 2010.

În acest context, printre 

constatările cheie a fost creş-

terea defectelor de securita-

te care nu necesită nicio in-

teracţiune cu utilizatorul, 

echivalentul a 68% din toa-

te CVE-urile raportate la 

NIST, în 2020.

„Există mai multe exem-

ple proeminente de astfel 

de vulnerabilităţi, inclusiv 

o eroare critică de execuţie 

a codului la distanţă inde-

xată ca CVE-2020-5902 ca-

re a afectat dispozitivele de 

reţea mult i funcţionale 

BIG-IP ale F5 Networks. 

Ponderea lacunelor de se-

curitate care nu necesită 

privilegii de utilizator a scă-

zut de la 71% în 2016 la 

58% în 2020; între timp, 

numărul vulnerabilităţilor 

care necesită privilegii la 

nivel înalt a fost în creşte-

re. Acest lucru se traduce 

prin mai mult efort din par-

tea infractorilor cibernetici 

care vor recurge la atacuri 

clasice testate în timp, cum 

ar fi phishing-ul, atunci 

când vizează branduri cu 

valoare ridicată”, se men-

ţionează pe blogul Eset.

Raportul de specialitate 

arată că aproximativ 4.000 

de vulnerabilităţi s-au dove-

dit a îndeplini aşa-numitele 

„cele mai rele” condiţii, re-

spectiv CVE-uri care au o 

complexitate de atac scăzu-

tă, nu necesită privilegii sau 

interacţiuni cu utilizatorii şi 

au confi denţialitatea desem-

nată ca fi ind ridicată.

Redscan avertizează asu-

pra faptului că echipele de se-

curitate „nu ar trebui să piar-

dă din vedere vulnerabilităţi-

le de nivel mai scăzut”.

2020, anul în care hackerii 
şi-au făcut de cap!

Maşinile electrice 

sunt văzute ca un factor 

important care va duce la 

reducerea poluării pe pla-

netă, dar ştim că produc-

ţia acestora nu este încă 

un proces „verde”. Există 

încă elemente folosite 

în aceste vehicule care 

sunt extrase în condiţii 

improprii pentru angajaţi, 

de companii iresponsabile 

sau având ca rezultat 

poluarea mediului.

Un exemplu este nichelul, 

numit de ElonMusk „noul aur”. 

Mai mult, un alt element foar-

te important folosit în baterii, 

litiul, este extras cu un consum 

foarte mare de electricitate.

Un studiu controversat din 

2014 arăta că maşinile electrice, 

care erau la momentul respec-

tiv alimentate în mare parte cu 

electricitate produsă din arde-

rea cărbunelui, poluau mai mult 

în timpul vieţii lor decât cele cu 

motoare pe benzină.

În ultimii şapte ani, însă, pro-

ducţia de electricitate s-a schim-

bat semnifi cativ, iar reţelele de 

electricitate din statele vestice 

sunt sufi cient de „verzi” pentru 

ca automobilele pe baterii să fi e 

cea mai bună opţiune când vi-

ne vorba de protejarea mediu-

lui înconjurător.

Totuşi, în cea mai mare pia-

ţă din lume pentru maşini elec-

trice, China, electricitatea es-

te încă produsă în cea mai ma-

re parte – 58% în 2019 – din 

cărbune. „Doar atunci când 

sunt comparate cu cele mai 

murdare, bazate masiv pe căr-

bune reţele de electricitate ma-

şinile cu motoare cu ardere in-

ternă devin comparabile cu ce-

le electrice în ceea ce priveşte 

emisiile poluante”, a declarat, 

pentru Live Science, Colin 

Sheppard, cercetător la Lawren-

ce Berkeley National Labora-

tory din California.

Maşinile electrice, 
mai „verzi” pe zi ce trece

Chiar şi China face progrese 

rapide şi a anunţat un plan am-

biţios de reducere a poluării. În 

statul asiatic sunt produse mai 

multe panouri solare în fi ecare 

an decât în orice altă ţară, iar 

producţia de energie provenită 

de la eoliene este de două ori 

mai mare decât cea din SUA.

În aceste condiţii, maşini-

le electrice devin tot mai pri-

etenoase cu mediul înconju-

rător, pe zi ce trece.

Cel de-al doilea material es-

te eliminat treptat în industria 

bateriilor, deoarece procesul 

de extragere este poluant. 

„Vrem ca mina noastră din 

Turnagain să fi e prima din lu-

me neutră din punct de vede-

re al emisiilor de dioxid de car-

bon”, a declarat Martin Vydra, 

preşedintele Giga Metals.

Mai mult, fi ind mai simple, 

maşinile electrice se strică mai 

rar, iar costurile lor de întreţi-

nere sunt semnifi cativ mai re-

duse în timpul vieţii. 

Cât de benefi ce sunt, 
de fapt, maşinile electrice 
pentru mediu?

Într-un studiu publicat recent 

în Environmental Science and 

Technology, Sheppard a arătat 

că dacă toate vehiculele priva-

te din SUA ar fi  electrice, emi-

siile de gaze cu efect de seră 

s-ar reduce cu 46% anual.

Situaţia ar fi  şi mai bună da-

că la încărcarea vehiculelor ar fi  

folosită tehnologia smart charging 

(numită şi încărcare controlată), 

prin care maşinile sunt alimenta-

te cu energie la anumite ore, pen-

tru a minimaliza costurile.

Chiar sunt maşinile electrice 
mai bune pentru planetă?
Dacă toate vehiculele private din SUA ar fi electrice, 
emisiile de gaze cu efect de seră s-ar reduce cu 46% anual

Maşinile electrice sunt văzute ca un factor important care va duce la reducerea poluării pe planetă

În ianuarie 2021, cota de piaţă pentru mași-
nile electrice și hibride a urcat la 14,3% din 
piaţă. Astfel, arată datele APIA, din totalul de 
5.913 unităţi comercializate, 847 au fost au-
toturisme ecologice, acest volum fi ind cu 
26% mai mare decât cel din prima lună a 
anului trecut.

Graţie acestei creșteri cota de piaţă a mașini-
lor electrifi cate a urcat de la 5,4% în 2020 
până la 14,3% în acest an. Pe categorii, cea 
mai mare creștere a fost înregistrată în zona 
mașinilor hibride cu încărcare la priză 
(plug-in hybrid). Cele 89 de astfel de vehicu-
le înmatriculate în ianuarie corespund unei 
majorări cu 66,1% a acestui segment.

În același timp, vânzările de mașini hibride 
fără încărcare la priză s-au majorat cu 31,1% 
până la 584 de unităţi, iar cele de mașini 

100% electrice au urcat cu 0,6% până la 165 
de unităţi. În ianuarie 2021 cele mai multe 
autoturisme 100% electrice comercializate au 
aparţinut mărcii Volkswagen (58 unităţi), pe 
locul secund afl ându-se BMW (17 unităţi), 
iar pe trei Peugeot (15 unităţi).

Cele mai vândute modele electrice:

¤ Volkswagen ID.3

¤ BMW i3

Peugeot e-208

În cazul hibridelor cu încărcare la priză liderul 
clasamentului este BMW (21 unităţi), urmat 
de Mercedes-Benz (18 unităţi) și Volvo (18 u-
nităţi), iar în cel al hibridelor fără încărcare la 
priză marca cea mai căutată a fost Toyota 
(501 unităţi), urmată de Hyundai (49 uni-
tăţi) și Ford (11 unităţi).

2021, anul mașinilor electrice în România
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„În ceea ce priveşte între-

barea cum ar putea arăta 

paşaportul verde digital, 

vom prezenta o propunere 

legislativă în martie”, a 

afi rmat Ursula von der 

Leyen într-o videoconfe-

rinţă cu parlamentarii ger-

mani, transmite Reuters.

Statele care sunt dependen-

te de turism doresc adoptarea 

accelerată a unui astfel de do-

cument pentru a-şi salva se-

zonul estival.

„Sunt încântat că există un 

sprijin larg pentru ideea unui 

'paşaport verde', rămâne acum 

să fi e creat cât mai rapid po-

sibil”, a declarat săptămâna 

trecută cancelarul austriac Se-

bastian Kurz.

Susţinut de Bulgaria, liderul 

austriac a pledat pentru un cer-

tifi cat care să permită călători-

ile şi accesul în restaurante pen-

tru persoanele vaccinate, dar 

şi pentru cei care sunt consi-

deraţi ca fi ind „imunizaţi”, du-

pă ce au contractat virusul.

Şi Asociaţia Internaţio-

nală a Transportatorilor Ae-

rieni (IATA) a anunţat lan-

sarea unui permis de călă-

torie la finalul lunii martie, 

punând în funcţiune un sis-

tem digital pentru rezulta-

tele testelor şi certificatele 

de vaccinare, ceea ce va 

ajuta la facilitarea călători-

ilor internaţionale.

Este esenţial ca guvernele 

să înceapă să emită cetăţeni-

lor certifi cate de vaccinare di-

gitale, care apoi vor servi drept 

bază pentru permisul de că-

lătorie, a apreciat IATA.

Perspectivele pentru com-

paniile aeriene s-au înrău-

tăţit recent, comparativ cu 

previziunile IATA din de-

cembrie, din cauza înăspri-

rii restricţiilor de călătorie, 

dar Asociaţia Internaţiona-

lă a Transportatorilor Aeri-

eni se pregăteşte de o redre-

sare a călătoriilor în acest 

an. Vara aceasta va fi deci-

sivă pentru multe companii 

aeriene şi turistice, care în-

cearcă să supravieţuiască în 

urma restricţiilor impuse 

pentru stoparea pandemiei 

de coronavirus (COVID-19), 

apreciază IATA.

„Avem nevoie de un plan 

pentru redresare. Avem ne-

voie de o metodă de a ges-

tiona digital situaţia sani-

tară şi avem nevoie să asi-

gurăm un standard global 

pentru înregistrarea rezul-

tatelor testelor şi a vacci-

nărilor”, a afirmat directo-

rul general al IATA, Alexan-

dre de Juniac.

Permisul IATA de călăto-

rie, care va fi  lansat ofi cial 

la fi nalul lunii martie, va aju-

ta la facilitarea călătoriilor, 

punând rezultatele testărilor 

pentru COVID-19 şi certifi -

catele de vaccinare într-un 

format digital, ceea ce va ac-

celera procesul de check-in.

Campania de vaccinare a 

sporit speranţele că vor fi  

permise mai multe călătorii, 

dar IATA susţine că statele 

trebuie să emită o dovadă 

digitală pentru a permite 

efectuarea călătoriilor.

IATA reprezintă aproxi-

mativ 290 de companii ae-

riene din întreaga lume, echi-

valentul a 82% din traficul 

aerian mondial.

UE propune crearea 
unui pașaport 
digital de vaccinare 
Comisia Europeană va prezenta în martie o propunere privind 
crearea unui paşaport de vaccinare digital la nivelul UE

Autorităţile britanice au 

lansat luni un apel pentru 

a găsi o persoană care a 

adus în Regatul Unit vari-

anta de coronavirus detec-

tată în Brazilia, susceptibilă 

să reziste mai bine la vacci-

nurile anti-COVID-19 decât 

altele, informează AFP.

Varianta P.1, apărută la Ma-

naus, în nordul Braziliei, a 

fost deja detectată la trei per-

soane în Scoţia şi la alte trei 

în Anglia, dintre care una nu 

poate fi  localizată deoarece 

nu şi-a indicat coordonatele 

pe formularul completat la 

testul de depistare.

„Lucrăm pentru a încerca să 

o localizăm”, a declarat secre-

tarul de stat pentru vaccinuri 

Nadhim Zahawi pentru BBC, 

solicitând tuturor celor care au 

făcut testul pe 12 februarie şi 

nu au primit rezultatul să facă 

cunoscut acest lucru.

El a mai anunţat că va fi  lan-

sată o campanie de „testare ex-

tinsă” în sudul comitatului Glo-

ucestershire (sudul Angliei), un-

de au fost detectate celelalte do-

uă cazuri cu varianta P.1.

Confruntat cu o pandemie 

soldată până acum cu 123.000 

de decese în Regatul Unit, 

guvernul intenţionează să 

protejeze benefi ciile campa-

niei masive care a permis vac-

cinarea a peste 20 de milioa-

ne de oameni cu o primă do-

ză de vaccin, dar şi sacrifi ci-

ile făcute de britanici, afl aţi 

de la începutul lui ianuarie 

în al treilea lockdown.

De la jumătatea lunii ianua-

rie, sosirile din America de Sud 

au fost sistate, excepţie făcând 

cele ale rezidenţilor britanici, 

care sunt plasaţi apoi în caran-

tină obligatorie la hotel.

Persoanele care s-au întors în 

ţară cu varianta braziliană sosi-

seră din Sao Paulo cu un zbor 

care a făcut escală la Zurich.

În timp ce Anglia se pregăteş-

te săptămâna viitoare să redeschi-

dă şcolile, experţii au avertizat că 

varianta braziliană va fi  probabil 

mai rezistentă la vaccinuri decât 

cea predominantă în prezent în 

Marea Britaie, care a apărut în sud-

estul Angliei în toamnă .

Danny Altmann, profesor 

de imunologie la Imperial Col-

lege din Londra, susţine însă 

că nu există niciun motiv de 

„panică totală”.

Potrivit acestuia, varianta „nu 

face să dispară toată imunita-

tea”, chiar dacă face „vaccinuri-

le mult mai puţin puternice”, a 

explicat el la Times Radio.

Autăritățile britanice, în căutarea persoanei 
care a adus tulpina braziliană de COVID-19

Ministerul Sănătăţii din 

Siria a declarat luni că a 

început să administreze 

vaccinuri anti-COVID-19 

lucrătorilor din sistemul 

medical afl aţi în prima 

linie în lupta împotriva 

noului coronavirus, infor-

mează Reuters.

„Pentru a doua zi consecu-

tiv sunt administrate vaccinuri 

anti-COVID-19 lucrătorilor me-

dicali care activează în centre 

destinate bolnavilor cu coro-

navirus din toate guvernora-

tele”, se indică în declaraţia 

ministerială, fără a se preciza 

însă ce tip de vaccin a dobân-

dit Siria şi în ce cantitate.

Siria a precizat joi că a primit 

vaccinuri de la o „ţară prietenă” 

pe care însă nu a numit-o.

Responsabili din dome-

niul sănătăţii au precizat că 

Siria colaborează cu Rusia şi 

China în privinţa vaccinuri-

lor, dar nu au fost anunţate 

acorduri bilaterale.

Ministerul Sănătăţii a de-

tectat recent o creştere a nu-

mărului de cazuri de CO-

VID-19, se precizează în ace-

eaşi declaraţie.

Siria înregistrase până du-

minică 15.588 de infectări 

cu 1.027 de decese asocia-

te COVID-19.

Siria a început vaccinarea cadrelor medicale
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (4.7)

¤ 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 scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc 
de 4 etaje, situat în zona bună 
a orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la tele-
fon 0787-869474.

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

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă la ţară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0749-509107. (9.14)

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ 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 
Fânațelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme 
până la teren, C.F., cadastru, 
curent electric, teren compact, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (6.7)

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 
și 1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii supli-
mentare 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 spălat, balcon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, 
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GRA-

TUIT

confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. Aș-
teptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., su-
prafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Au-
rel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, 
fi nisat modern, parcare, preţ 
400 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 1, mobilat, supr. 50 
mp, în cart. Mănăștur, aproape 
de mijloacele de transport, 
preț 200 euro. Informații supli-
mentare la telefon 0742-
128138. (6.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 
350 euro, doar cu contract. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0749-010592.

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

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe 
termen lung. Rog seriozitate. 
Prefer o tânără familie serioa-
să. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

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

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

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

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

SERVICII

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-

veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

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

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

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

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

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

¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat 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-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-

tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Informații la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (6.7)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcționare, preț 
2800 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (7.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricație 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ 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 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru centra-
le termice. Informații la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unuele noi. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0742-401019.

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

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (6.14)

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, stare 
foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (6.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (6.7)

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

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-

mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (26.60)

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

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

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

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

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-265436.

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a II-a licitaţie pu-
blică, în data de 18.03.2021, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Vitrină frigorifi că cu perdea de 
aer, bunuri proprietate a debito-
rului SC ELMAR BOG MARKET 
SRL. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, came-
ra 8, telefon 0264.314941, interi-
or 125 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri - vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a 4-a licitaţie pu-
blică în data de 18.03.2021, ora 
13.00, bunurile mobile constând 
în: 1. Depozit pt. mărfuri subsol 
compus din 1 încăpere și 1 staţie 
Sprinkel, în suprafaţă utilă de 
115 mp și cotele PCI aferente din 
clădirea și terenul atribuit în folo-
sinţă conform Extrasului CF 
51475-C1-U10, preţ de evalua-
re/ de pornire al licitaţiei 
35.500 lei. Preţul de evaluare 
sau de pornire a licitaţiei fi ind 
conform specifi caţiei de mai 
sus. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, came-
ra 12, telefon 0264.314941, inte-
rior 126 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri - vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Subscrisa societate TEST GROUP 
S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Na-
poca, str. Brăduțului, nr. 22, ap. 5, 
jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub 
nr. J12/3111/2008, având C.U.I. 
24221947, prin prezenta declarăm 
pierderea Certifi catului constatator 
nr. 27908/2015 – Punct de lucru. 
Îl declarăm nul.

¤ S.C. WOOD STRUCTURE S.R.L., 
RO 25568821, J12/1086/2009, 
pierdut Certifi cat de ambarcaţiu-
ne de agrement cu număr de în-
matriculare RO U0192-DEJ, nr. 
A003179 eliberat în data de 
04.11.2016. Se declară nul.

¤ MARIOBOUW CONSTRUCT 
S.R.L., C.U.I. RO 24885252, 
J12/4992/18.12.2008, pierdut 
certifi cat. Se declară nul.

¤ Societatea TORIA B S.R.L., C.U.I. 
15033359, J12/2351/2002, pier-
dut certifi cat constatator sediu so-
cial. Îl declar nul.

¤ Societatea SEASON APART-
MENTS S.R.L., C.U.I. 24454764, 
J12/3754/2008, pierdut certifi cat 
de înregistrare și certifi cat consta-
tator sediu social. Îl declar nul.



marți, 2 martie 2021  | monitorulcj.ro  PUBLICITATE 11

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și ORDINUL 1798/2007 cu modifi cările 
și completările ulterioare, ARM & ELI CHAISES S.R.L. 
anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru activitatea de „Fabricarea de mobilă pentru 
birouri şi magazine“, la punctul de lucru din Sat Bucea, 
Comuna Negreni, strada Fabricii, nr.116, judet Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se pot depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, în zilele de luni-joi, între orele 8:00–16:30 și vineri, între 
orele 8:00–14:00 sau prin mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

COMUNA CIURILA, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Reactualizarea Planului Urbanistic General pentru 
Comuna Ciurila, judeţul Cluj“.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Primăriei Ciurila, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 
-14:00, din data de 26.02.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 15.03.2021, la A.P.M Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 
0264-410722, 0264-410720, fax 0264-412914, e-mail 
reglementari@apmcj.anpm.ro.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.I.F. RO26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în calitate 
de administrator judiciar al societăţii Turpres S.R.L. (în 
insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul 
în comuna Ciucea, sat Vânători, nr. 74, jud. Cluj, înmatriculată 
în Registrul Comerţului sub nr. J12/1534/2001, CUI 14302912, 
conform Sentinţei civile nr. 363 pronunţată în ședinţa din 
data de 24.02.2021, în dosarul nr. 1089/1285/2019*, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Turpres S.R.L. (comuna Ciucea, 
sat Vânători, nr. 74, jud. Cluj) că faţă de această societate 
a fost deschisă procedura insolvenţei în formă generală 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 
12.04.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este 04.05.2021.

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

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului creanţelor este 31.05.2021.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii Turpres 
S.R.L. va avea loc în data de 10.05.2021, ora 11.00, la 
sediul SOLVENDI S.P.R.L. din localitatea Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C. 
RETAILWORKS S.R.L. începerea demersurilor în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul „Unitate 
producţie articole din metal şi confecţii metalice“, din 
comuna Apahida, Sat Apahida, Str. Constructorilor, Nr. 
28-30, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, 
după următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, 
marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri 
între orele 8:30 – 13:00.

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună0264.59.77.00
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Victorie 
surprinzătoare 
pentru baschetbaliste
Echipa de baschet feminin a 
obţinut o victorie mare, dumi-
nică seară, la Arad, în cadrul 
etapei a 14-a a Ligii Naţionale.
Universitatea Cluj a întâlnit în 
ultima partidă a turneului, pe 
FCC Baschet UAV Arad, în faţa 
căreia a câștigat după un fi nal 
deosebit de „încins”.
Cu cinci secunde înainte de sfârși-
tul meciului arădencele condu-
ceau cu 59-58, moment în care 
Alexandra Uiuiu a transformat 
ambele aruncări libere de care a 
benefi ciat pentru ca apoi, pe re-
punerea gazdelor, Andreea Fleșer 
să reușească o excelentă intercep-
ţie și să pecetluiască soarta parti-
dei: 60-59 (pe sferturi 14-10, 
18-12, 9-17 și 19-20) .
Cele mai bune marcatoare ale 
formaţiei clujene au fost Korine 
Campbell cu 23 de puncte ur-
mată de Rashida Timbilla cu 17 
și Alexandra Uiuiu cu 15 puncte.
În primul meci, CSM Satu Mare 
și-a respectat statutul de vice-
campioană și a trecut de 
Universitatea Cluj cu 65-36 (pe 
sferturi 20-20, 17-3, 15-8, 
13-5), partidă în care aceeași 
Korine Campbell a marcat 14 
puncte pentru „studente”.
În fi ne, în cea de a doua întâl-
nire a turneului de la Arad, fe-
tele noastre nu au lăsat nici o 
șansă orădencelor de la CSU 
Rookies pe care le-au surclasat 
cu 96-29, pe sferturi 33-9, 
23-6, 18-6, 22-8.
În urma acestor rezultate 
Universitatea Cluj se afl ă pe po-
ziţia a 5-a cu 8 victorii, 6 înfrân-
geri și un total de 22 de puncte.

Fostul preşedinte al 
Barcelonei, arestat

Poliţia regională catalană a anun-
ţat, luni, că a operat mai multe 
arestări după percheziţii efectuate 
la sediul clubului de fotbal FC 
Barcelona, în cadrul unei acţiuni 
care îl vizează, potrivit mai multor 
media, pe fostul președinte Josep 
Maria Bartomeu.
Purtătorul de cuvânt la poliţiei ca-
talane a refuzat să precizeze iden-
tităţile persoanelor arestate, însă 
presa relatează că Bartomeu s-ar 
afl a printre ele. EFE relatează că 
au mai fost arestaţi și actualul di-
rector general al clubului, Oscar 
Grau, precum și Jaume Masferrer, 
fost consilier al lui Bartomeu.
Operaţiunea poliţiei ar viza 
contractul cu o fi rmă de moni-
torizare a activităţii social me-
dia pe parcursul anului trecut.
Bartomeu a demisionat din func-
ţie pe 27 octombrie, împreună 
cu întregul Comitetul Director al 
clubului. Bartomeu era vizat de o 
moţiune de cenzură din partea 
contestatarilor săi.
Bartomeu, 57 ani, este un om de 
afaceri care a fost ales președinte 
în 2014, după demisia lui Sandro 
Rosell. El a devenit al treilea pre-
ședinte din istoria de peste o sută 
de ani a clubului care s-a confrun-
tat cu o moţiune de cenzură. În 
cele două cazuri precedente nu 
s-au strâns voturile necesare pen-
tru înlocuirea președintelui.

Pe scurt

Nicio schimbare 

nu s-a produs în primele 

zece poziţii ale clasa-

mentului mondial al 

jucătoarelor profesionis-

te de tenis (WTA), dat 

publicităţii luni, faţă de 

săptămâna precedentă.

Australianca Ashleigh 

Barty este în continuare li-

der, urmată de japoneza Na-

omi Osaka şi de românca Si-

mona Halep.

Poloneza Iga Swiatek, ca-

re a cucerit titlul la Adelai-

de, a urcat trei poziţii şi se 

află pe 15, în timp ce tână-

ra jucătoare americană Cori 

Gauff (16 ani), semifinalis-

tă la turneul din Australia, 

a făcut un salt de 14 locuri 

şi este acum pe 38. Pentru 

ambele sunt cele mai bune 

clasări din carieră.

România are în continu-

are cinci reprezentante în 

top 100, celelalte patru fi-

ind Patricia Maria Ţig – 61, 

Sorana Cîrstea – 67, Irina-Ca-

melia Begu – 72, Ana Bog-

dan – 100.

La dublu, Raluca Olaru 

se menţine pe 45, Monica 

Niculescu a coborât un loc 

şi e pe 57, iar Andreea Mi-

tu staţionează pe 87.

Halep rămâne în top 3 WTA

1 (1). Ashleigh Barty (Australia)   9.186 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia)   7.835
3 (3). Simona Halep    7.255
4 (4). Sofi a Kenin (SUA)    5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina)   5.370
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia)   5.205
7 (7). Serena Williams (SUA)   4.915
8 (8). Arina Sabalenka (Belarus)   4.810
9 (9). Bianca Andreescu (Canada)   4.735
10 (10). Petra Kvitova (Cehia)   4.571
........................................................
61 (60). Patricia Maria Ţig    1.254
67 (67). Sorana Cîrstea    1.139
72 (72). Irina-Camelia Begu    1.054
100 (100). Ana Bogdan    820
128 (127). Irina Bara    636
135 (134). Mihaela Buzărnescu   598
147 (147). Monica Niculescu   519
160 (160). Jaqueline Cristian   468
164 (164). Elena-Gabriela Ruse   454
197 (196). Laura Ioana Paar   353
215 (213). Gabriela Talabă    324
275 (274). Alexandra Cadanţu   242
294 (294). Nicoleta Dascălu   220

Clasamentul WTA la simplu:

Gabriel Tamaş, fostul 

lider de la Universitatea 

Cluj, i-a impresionat 

pe ofi cialii de la FC 

Voluntari după transferul 

la echipa ilfoveană.

FANATIK a stat de vorbă cu 

fostul antrenor al lui Gabi Tamaş 

de la Dinamo, Ioan Andone, ac-

tualul director tehnic al celor de 

la Voluntari, care a reuşit să îl 

convingă pe fundaşul de 37 de 

ani să revină în Liga 1.

„Fălcosul” este foarte în-

crezător că Tamaş poate re-

zolva problemele din apăra-

rea ilfovenilor, chiar dacă în 

urmă cu câteva luni a suferit 

o accidentare gravă, dar anun-

ţă că şi-a revenit 100% şi poa-

te fi  titular cu Poli Iaşi pentru 

prima oară de la revenirea în 

Casa Pariurilor Liga 1.

„Un transfer foarte im-

portant pentru Voluntari! 

L-am adus pentru experien-

ţa pe care o are. E un lider 

în vestiar şi aveam mare ne-

voie pentru că luăm foarte 

multe goluri. Trage foarte 

tare şi îi impulsionează şi 

pe alţii. Sper cu el să ne re-

zolvăm problemele din apă-

rare, să nu mai primim go-

luri şi să urcăm cât mai re-

pede în clasament. Tamaş 

în acest moment poate juca 

fără probleme 90 de minu-

te. Şi-a revenit în totalita-

te”, a declarat Andone.

Fundaşul de 37 de ani a 

imprsionat şi la Universitatea 

Cluj în prima parte a sezonu-

lui, dar a fost dezamăgit de 

organizarea clubului de pe 

Malul Someşului.

Tamaș impresionează 
la FC Voluntari

Răzvan Burleanu s-a săturat 

ca tinerii U-21 să fi e scoşi în 

primele minute ale jocului 

şi vrea ca din sezonul viitor 

un „junior” să evolueze tot 

meciu, iar al doilea cel 

puţin prima repriză.

Şeful de la Federaţie a in-

format Comitetul Executiv şi 

cel mai probabil stagiunea 

2021/2022 va avea alte reguli 

în privinţa tinerilor jucători.

CFR Cluj a avut o strategie 

clară în ultimele sezoane şi 

s-a orientat de fi ecare dată 

spre fotbalişti cu mai multă 

experienţă, dar pe care clubul 

nu poate obţine foarte mulţi 

bani. Strategia campioanei Ro-

mâniei o va dezavantaja clar 

în duelul cu FCSB, echipa ca-

re a cumpărat cei mai valo-

roşi tineri jucători din ţară în 

ultimele sezoane.

Edi Iordănescu şi Dan Pe-

trescu nu au fost deloc fanii 

jucătorilor U-21 şi au sacrifi -

cat meci de meci un astfel de 

jucător. Gadea, Fiica sau Joca 

sunt doar câţiva dintre fotba-

liştiii pe care cei doi antrenori 

i-au trimis în teren ca titulari, 

dar i-au schimbat după mai 

puţin de 10 minute disputate.

CFR Cluj, doar două 
variante în sezonul 
2021/2022

Otto Hindrich şi Claudiu 

Petrila sunt singurii jucători 

pe care s-ar putea baza cu 

adevărat CFR Cluj în sezonul 

viitor pentru regula U-21. Cei 

doi fotbalişti sunt împrumu-

taţi în acest moment la ASU 

Poli Timişoara, respectiv Sep-

si Sf. Gheorghe. Petrila a avut 

evoluţii excelente la trupa co-

văsneană şi are şanse mari ca 

în stagiunea următoare să fi e 

principala varianta pentru re-

gula U-21.

FCSB, variante 
numeroase ca U-21

În stagiunea viitoare, 

roş-albaştrii nu-i mai pot 

utiliza pe Oaidă, Moruţan 

sau Florinel Coman ca fot-

balişti U-21, dar nu duc lip-

să. Octavian Popescu, noua 

perlă din curtea lui Gigi Be-

cali, o să fie principalul ju-

cător care va îndeplinii re-

gula. Tânărul de doar 18 ani 

a avut evoluţii sclipitoare în 

actuala stagiune şi s-a im-

pus fără să fie nevoie de el 

pentru regula U-21.

FCSB se mai poate baza 

pentru această regulă pe ju-

cători precum Horşia, Peri-

anu, Pantea, Cană sau Cris-

ti Dumitru, toţi cu meciuri 

multe în picioare la seniori.

Burleanu iese la atac 
cu ultimele transferuri

Răzvan s-a folosit, ca să 

argumenteze, şi de transfe-

rurile petrecute recent din 

România către Italia. Mihă-

ilă şi Man au mers la Parma, 

Louis Munteanu a plecat de 

la Viitorul la Fiorentina.

„Datorită regulii U21 au 

avut loc cele mai mari afa-

ceri din istoria campiona-

tului, cluburile au înregis-

trat venituri mai mari de-

cât înregistrau în trecut” a 

fost concluzia preşedinte-

lui Federaţiei. El a formu-

lat şi propunerea FRF de a 

stopa schimbările petrecu-

te în primele minute ale 

meciurilor: un jucător eli-

gibil U21 să se afle pe te-

ren pe toată durata unei 

partide, al doilea să joace 

măcar în primele 45 de mi-

nute, să nu mai poată fi în-

locuit de la început.

FRF schimbă regula U-21. CFR Cluj, 
dezavantajată de noua modificare
Federația Română de Fotbal este decisă să schimbe regula U-21 din sezonul viitor, 
o decizie care o dezavantajează clar pe CFR Cluj

Federaţia Română este pregătită să schimbe regula U-21. Al doilea „junior”, minim 45 de minute pe teren.
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