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În 2021 se investește 
în cartierul Mănăștur
Anul acesta vor fi  demarate o serie de lu-
crări, de la amenajări ale străzilor, la spa-
ţii verzi şi demolări de garaje.  Pagina 3

SĂNĂTATE

72 de clujeni 
au murit de COVID-19 
într-o săptămână
În ultimele șapte zile, în Cluj, 72 de pacienți 
au pierdut lupta cu noul COVID. În total, în 
județ s-au înregistrat 754 de decese. Pagina 5
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Grecia își deschide 
porțile din 14 mai
Turiştii din statele UE vor putea călători în 
Grecia şi vor putea să-şi petreacă vacanţe-
le fără carantină, din 14 mai.  Pagina 9
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Emil Boc deplânge 
absența studenților
Studenţii sunt o parte importantă din econo-
mia Clujului, dar apariţia pandemiei de CO-
VID i-a făcut să rămână acasă.  Pagina 6
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Acţiune de ecologizare 
în comuna Feleacu
Voluntarii CERT şi localnicii s-au mobilizat şi 
au făcut curăţenie în Feleacu. Pagina 6
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Starea de alertă în România 
a fost prelungită cu încă 30 de zile

METEO 

Urmează o săptămână 
de ploi, lapoviță și frig, la Cluj

Starea de alertă a fost prelungi 
încă 30 de zile, începând cu 13 
aprilie 2021. Românii vor avea par-
te de relaxări de 1 Mai și de Paște.

„Se propune ca în toate 
localitățile să se permită 
circulația persoanelor în afara 
locuinței, în perioada 1-2 mai 
2021, în intervalul orar 20:00-
5:00 pentru deplasarea și parti-
ciparea la slujbele religioase”, 
potrivit hotărârii de guvern 
adoptată de Executiv.

„În perioada 13 aprilie-13 mai 
2021, comunitatea musulmană 
din întreaga lume va începe pos-
tul specifi c lunii sfi nte Ramazan, 
care semnifi că începutul revelă-
rii Coranului cel Sfânt Profetu-
lui Muhammed de către îngerul 
Gavriil. În acest context, se pro-
pune ca în toate localitățile să se 

permită circulația enoriașilor 
musulmani în afara locuinței, în 
perioada 8-9 mai 2021, în inter-
valul orar 20:00-5:00, pentru de-
plasarea și participarea la sărbă-
toarea religioasă specifi că lunii 
Ramazan”, se mai menționează 
în document.

Un alt element de noutate 
constă în limitarea gradului de 
ocupare a structurilor de primi-
re turistice cu funcțiuni de ca-
zare turistică, la cel mult 70% 
din capacitatea maximă a aces-
tora, pe litoral.

În zilele de 23 și 30 aprilie 
2021, în toate localitățile, ope-
ratorii economici își pot 
desfășura activitatea în interva-
lul orar 5:00-20:00. Pe lângă a-
ceste schimbări, măsurile vor 
rămâne aceleași.

Primăvara nu vine prea re-
pede la Cluj. Vor urma tempe-
raturi scăzute în zilele ce ur-
mează, însoțite de ploi, vânt și 
chiar lapoviță. Mai jos puteți 
regăsi prognoza meteo pentru 
următoarele zile.

Miercuri, 14 aprilie: tempe-
raturile se vor situa între 7°C 
– 1°C; vântul va fi  ușor, iar 
șansele de precipitații vor fi  
80% pe timp de zi, 65% pe tim-
pul nopții.

Joi, 15 aprilie: se anunță 
lapoviță, cu temperaturi cuprin-
se între 5°C – 1°C; vântul va fi  
ușor, iar șansele de precipitații 
vor fi  de 55% în timpul zilei, 
60% pe timp de noapte.

Vineri, 16 aprilie: se anunță 
lapoviță în averse, cu 7°C ma-
xima zilei și 2°C minima 

nopții; vântul va fi  ușor spre 
foarte ușor, iar șansele de 
precipitații vor fi  cuprinse în-
tre 55% și 40%.

Sâmbătă, 17 aprilie: cerul va 
fi  noros sâmbătă, iar tempera-
turile vor fi  cuprinse între 11°C 
– 4°C; vântul va fi  foarte ușor, 
cu precipitații destul de mici, 
între 15%-20%.

Duminică, 18 aprilie: va fi  
parțial noros duminică, cu tem-
peraturi situate între 12°C și 
3°C; vântul va fi  ușor spre foar-
te ușor, iar șansele de precipitații 
vor fi  mai crescute, cuprinzân-
du-se între 15% și 35%.

Luni, 19 aprilie: va ieși soa-
rele luni, temperaturile situân-
du-se între 14°C și 4°C; vântul 
va fi  ușor, iar precipitațiile vor 
fi  cuprinse între 25%-30%.

A patra strigare pentru Parcul Farmec din Mărăști
Nimeni nu vrea să modernizeze Parcul Farmec. Contractul pentru execuția lucrărilor a ajuns la a patra licitație. 

Sectorul HoReCa, „zdrobit” de COVID

Restaurantele şi hotelurile au avut mult de suferi în urma măsurilor de restricție aplicate haotic. 
De pe o zi pe alta, patronii și-au făcut provizii mari care de multe ori au rămas nefolosite. Pagina 7

Mall-urile, la mare 
căutare în pandemie
Centrele comerciale, cele mai aglomerate spații în ultimul an
Cu toate că mobilitatea a scăzut în pandemie, mall-urile au rămas locul preferat 
de întâlnire al oamenilor, arată un studiu al UBB Cluj. Pagina 2
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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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Accident grav în Iclod. 
Un şofer a distrus un stâlp 
şi gardul unei casei

Un bărbat de aproximativ 40 de ani a dis-
trus un stâlp și gardul unei case din localita-
tea Iclod.
Pompierii clujeni au intervenit noaptea 
trecută la un accident grav petrecut în 
Iclod. Un șofer „grăbit” a rupt un stâlp 
de electricitate și a intrat cu mașina în 
gardul unei case.
„O autospecială și două echipaje SAJ au in-
tervenit, pe cursul nopţii trecute, pentru a 
gestiona urmările unui accident rutier pro-
dus pe raza localităţii Iclod. Solicitarea pen-
tru intervenţia pompierilor a fost înregistra-
tă în jurul orei 1.40, iar în momentul sosirii 
acestora la faţa locului, au găsit un autotu-
rism ieșit în afara părţii carosabile și șoferul 
întins pe sol în afara acestuia”, a transmis 
ISU Cluj.
Șoferul a suferit mai multe traumatis-
me, dar era conștient la sosirea echi-
pelor de intervenţie, în ciuda impac-
tului puternic.

„Bărbatul, în vârstă de aproximativ 40 
de ani, prezenta mai multe traumatisme, 
era conștient și cooperant. În urma im-
pactului a fost distrus un stâlp de susţi-
nere a liniilor de transport a energiei 
electrice și gardul unei locuinţe din veci-
nătatea căii rutiere.
Astfel, pompierii au acţionat pentru acorda-
rea primului ajutor califi cat și pentru a asi-
gura măsurile de siguranţă necesare la faţa 
locului. O echipă a furnizorului de utilităţi a 
intervenit la faţa locului pentru a remedia 
defecţiunea survenită la reţeaua de trans-
port a energiei electrice.”

Accident între un TIR
şi o maşină, pe drumul 
Dej-Baia Mare
Un accident între un TIR și o mașină a avut 
loc duminică, 11 aprilie, în jurul orei 16:55, 
pe drumul Dej-Baia Mare. Evenimentul ruti-
er a fost soldat doar cu un atac de panică.
O persoană a fost rănită în urma impactu-
lui, în apropierea localităţii Cășeiu, Cluj, dar 
nu a fost transportată la spital. Persoana 
implicată a suferit doar un atac de panică.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul 
General al Poliţiei Române informează că 
„pe DN 1C Dej-Baia Mare, în apropierea lo-
calităţii Cășeiu, judeţul Cluj, s-a produs un 
accident rutier în care au fost implicate un 
autotren și un autoturism. În urma impac-
tului, o persoană a fost rănită, fi ind evalua-
tă medical la faţa locului.”
Trafi cul rutier a fost oprit pe ambele sensuri 
pentru aproximativ 30 de minute.

Şoferul care a călcat 
un câine în Apahida 
s-a ales cu dosar penal
Poliţiștii au identifi cat bărbatul care a trecut 
cu mașina peste un câine afl at pe drum.
Poliţiștii din Apahida au identificat șo-
ferul care a trecut cu mașina peste un 
câine care bloca drumul. Este vorba 
despre un bărbat de 69 de ani din 
Cluj-Napoca. Bărbatului i s-a deschis 
un dosar penal pentru rănirea sau 
schingiuirea animalelor.
Câinele a fost norocos, iar rănile pe care 
le-a avut nu i-au pus în pericol viaţa.
„În urma imaginilor apărute în spatiul pu-
blic, în care se observă un câine care este 
lovit de un autoturism, politiștii din cadrul 
Secţiei 2 Poliţie Rurală Apahida au dema-
rat verificări în vederea stabilirii situaţiei 
de fapt.
În urma activiţărilor investigativ-operative 
desfășurate, a fost identifi cat conducătorul 
autoturismului, stabilindu-se că este un 
bărbat de 69 de ani, din municipiul 
Cluj-Napoca.
În cauză, a fost întocmit dosar penal sub as-
pectul săvârșirii infracţiunii de rănirea sau 
schingiuirea animalelor, faptă prevazută și 
pedepsită de Legea 205/2004.
De asemenea, animalul a fost transportat 
la o unitate de specialitate, stabilindu-se 
că rănile provocate nu i-au pus în pericol 
viaţa. Totodată, în vederea continuării 
cercetărilor, au fost sesizaţi și poliţiștii 
Biroului pentru Protecţia Animalelor Cluj”, 
a transmis IPJ Cluj.

Pe scurt

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Românii se împart 
în două tabere: cei care 
respectă restricţiile şi cei 
care nici nu le bagă în 
seamă. Specialiştii de la 
UBB au constatat că cele 
mai aglomerate locuri 
sunt în continuare 
mall-urile.

Unii români respectă re-
stricţiile impuse, însă alţii nu 
ţin cont de ele şi îşi continuă 
deplasările ca şi înainte de 
pandemie, arată o hartă in-
teractivă creată de Facultatea 
de Ştiinţe Economice de la U-
niversitatea Babeş-Bolyai 
(UBB) din Cluj. Harta arată, 
în timp real, unde se depla-
sează oamenii. Cercetătorii au 
găsit şi răspunsul: la mall.

Specialiştii nu au făcut de-
cât să interpreteze datele trans-
mise de Google pe baza loca-
lizării făcute de telefoanele cu 
sistem de operare Android.

Pe perioada stării 
de urgenţă, mobilitatea 
a scăzut până la 70%

În anul 2020, în timpul stă-
rii de urgenţă, mobilitatea oa-
menilor a scăzut cu până la 
70%, însă după ridicarea re-
stricţiilor, oamenii au început 
să îşi reia activitatea şi au cir-
culat la fel de mult ca înain-
te de pandemie, mai ales în 
zona de sud-est a ţării.

Potrivit platformei dez-
voltate de UBB, cele mai 
aglomerate locuri sunt 
mall-urile, mersul la aces-
te complexe comerciale fi-

ind printre locurile prefera-
te ale românilor.

Noile restricţii au redus 
mobilitatea cu doar 25%

Noile restricţii au redus mo-
bilitatea oamenilor cu 25%. 
Restricţiile care prevăd închi-
derea magazinelor la ora 18:00 
în zilele de weekend, dacă lo-
calitatea a înregistrat o rată 
de infectare COVID peste 4 la 
mia de locuitori, şi în timpul 
săptămânii dacă localitatea a-
re o rată de peste 7.5 la mie.

„În zonele, spre exemplu, 
Cluj, Timişoara, Bucureşti, 
Braşov, nivelul de reducere a 
mobilităţii în raport cu ce se 
întâmpla anul trecut este mult 
mai mare decât în alte zone. 
Practic, populaţia în aceste 
zone a înţeles că trebuie să 
respecte mult mai stringent 
măsurile de pandemie şi a răs-
puns ca atare.

Ansamblul măsurilor care 
se iau la nivel guvernamental 
ar trebui gândite pentru regi-

uni, pentru o abordare regio-
nală sau chiar locală, mai de-
grabă decât o abordare la ni-
vel naţional”, spune Răzvan 
Mustaţă, decanul Facultăţii de 
Ştiinţe Economice de la UBB, 
potrivit Digi24.

În luna aprilie au apărut 
restricţii mult mai severe, 
însă oamenii nu s-au con-
format atât de bine. Mobi-
litatea oamenilor a scăzut 
cu doar 25% în această lu-
nă, faţă de perioada de di-
naintea pandemiei.

De ce nu pot fi  închise 
mall-urile?

După ce valul trei al pan-
demiei a început să se facă 
simţit în Cluj-Napoca şi nu-
mărul cazurilor noi de CO-
VID-19 a urcat, din mai mul-
te părţi a venit propunerea în-
chiderii centrelor comerciale. 
Prefectul Clujului Tasnádi S-
zilárd a clarifi cat atunci situ-
aţia mall-urilor, arătând că 
acestea nu pot fi  închise.

Prefectul Clujului Tasnádi 
Szilárd a făcut clarifi cări cu 
privire la această măsură, spu-
nând că mall-urile nu vor fi  
închise atâta timp cât legisla-
ţia nu permite acest lucru, in-
diferent de rata de infectare 
la care va ajunge municipiul 
Cluj-Napoca.

„Hotărârea prin care s-a 
prelungit starea de alertă. A-
re trei anexe cu toate restric-
ţiile impuse. HG 293/2021. 
Propunerea o face DSP şi im-
plicit analiza, care se discu-
tă în comitet. Bănuiesc că nu 
vă aşteptaţi să închidem 
mall-urile, dacă legislaţia nu 
ne permite acest lucru”, a 
spus prefectul Clujului, 
Tasnádi Szilárd.

Luni, 12 aprilie, la Cluj-Na-
poca, rata de infectare ajun-
sese la 7.07 cazuri de CO-
VID-19 la mia de locuitori. 
Astfel, magazinele vor fi  în-
chise în continuare la ora 
18.00, iar circulaţia rămâne 
restricţionată după ora 20.00.

Mall-urile, cele mai aglomerate 
locuri în perioada pandemiei
Mobilitatea românilor a scăzut puțin în pandemie, în ciuda restricțiilor. 
Conform datelor Google, mall-urile sunt cele mai aglomerate spații.

Specialiștii UBB au constatat că mall-urile sunt cele mai aglomerate locuri
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

A fost lansată a patra 
licitaţie pentru lucrările 
de amenajare a Parcului 
Farmec din cartierul 
Mărăşti, după ce 
în cadrul licitaţiilor 
anterioare, nicio fi rmă 
nu a depus oferte.

După trei încercări eşua-
te, Primăria Cluj-Napoca a 
relansat licitaţia pentru mo-
dernizarea Parcului Farmec 
din Mărăşti. Primele licitaţii 
au fost anulate, întrucât ni-
cio fi rmă nu s-a arătat inte-
resată de contract.

Licitaţia de modernizare a 
Parcului Farmec din cartierul 
Mărăşti a fost lansată întâi în 
luna august a anului trecut, 
apoi reluată în octombrie, în-
să nicio ofertă nu a fost de-
pusă. În decembrie, licitaţia 
a fost lansată a treia oară, în-
să fără succes.

Contractul prevede reali-
zarea lucrărilor de proiecta-
re şi execuţie a lucrărilor pen-
tru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea şi moderniza-
rea Parcului Farmec” din Mu-
nicipiul Cluj-Napoca. Valoa-

rea estimată a investiţiei es-
te de 1.930.368,37 lei, fără 
TVA, din care: servicii de pro-
iectare şi asistenţă tehnică 
130.318,01 lei, fără TVA, exe-
cuţia lucrărilor şi organizare 
de şantier 1.800.050,36 lei, 
fără TVA. Banii provin din 
fonduri bugetare. În ciuda 
faptului că nicio fi rmă nu a 
depus oferte după mai bine 
de jumătate de an, Primăria 
nu a crescut deocamdată va-
loarea contractului.

Spaţiu de recreere şi 
promenadă pe marginea 
Canalului Morii

Parcul Farmec este ampla-
sat în intravilanul municipiu-
lui Cluj-Napoca, în cartierul 
Mărăşti, pe o suprafaţă tota-
lă de teren de 3.125 mp, din 
care 2.455 mp suprafaţă de 
zonă verde, 1.696 mp gard 
viu, 670 mp alei pavele şi spa-
ţiul verde de lângă Canalul 
Morii în suprafaţă de 1.233 
mp şi lungime canal 180 m.

„În prezent, Parcul Farmec 
este un parc cu arbori îmbă-
trâniţi, ramuri uscate, debili-
taţi şi înclinaţi, mobilier ur-
ban vechi (aparate de joacă 
pentru copii, bănci, mese cu 
pavilion etc.), care nu mai 
reprezintă nicio estetică ur-
bană. Investiţia care se do-
reşte a fi  realizată are ca scop 
principal modernizarea Par-
cului Farmec, un parc cu ca-
racter de recreere şi prome-
nadă pe marginea Canalului 

Morii”, se arată în Hotărârea 
53/31.10.2019 pentru realiza-
rea obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea şi moderniza-
rea Parcului Farmec din mu-
nicipiul Cluj-Napoca”.

Arbori noi, sistem 
de irigaţii şi mobilier 
urban modern

Prin investiţia propusă se 
urmăreşte reabilitarea şi mo-
dernizarea parcului, care să 
satisfacă categorii variate de 

vârstă, dar şi diferite preo-
cupări ale vizitatorilor/ce-
tăţenilor, realizarea de sec-
toare de odihnă pasivă, sec-
toare pentru mişcare, sec-
toare pentru joacă copii, păs-
trând de asemenea intactă 
biodiversitatea Canalului 
Morii „Wild channel” şi ca-
dru natural, crearea/amena-
jarea unei zone verzi de re-
creere, dotarea cu mobilier 
urban nou, precum şi alte 
lucrări adiacente.

Încă o strigare, a patra, pentru Parcul Farmec
Nimeni nu vrea să modernizeze Parcul Farmec. Contractul pentru execuția lucrărilor a ajuns la a patra licitație.

După trei încercări eşuate, Primăria a relansat licitaţia pentru modernizarea Parcului Farmec din Mărăşti

Pentru modernizarea și reabilitarea parcului, proiectul propu-
ne următoarele:
¤ eliminarea arborilor, arbuștilor degradaţi și a celor fără va-
loare estetică și înlocuirea lor cu noi arbori și arbuști, gazo-
nare și plantare de noi specii de plante perene,
¤ după caz, vegetaţia existentă (cu referire la arbori/arbuști) 
va fi  scoasă cu balot și utilizată pentru replantarea pe alte lo-
caţii din Cluj-Napoca;
¤ modernizarea sistemului de iluminat și fântâni arteziene;
¤ montarea unui sistem de irigaţii;
¤ dotări urbane;
¤ plantarea de material dendrologic;
¤ refacerea aleilor pietonale și trotuare prin pavare;
¤ treceri peste apă și amenajări de lângă apă;
¤ montare cișmele ornamentale și a unui rastel de biciclete;
¤ amenajare grup sanitar modern, canalizare pluvială/rigole;
¤ sistem de supraveghere video și conexiune la internet.

Ce lucrări vor fi realizate 
în parcul din cartierul Mărăști?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Viceprimarul Dan Tarcea 
a anunţat că anul acesta 
vor fi  demarate o serie 
de lucrări în cel mai 
mare cartier al munici-
piului Cluj-Napoca, de la 
amenajări ale străzilor, 
la spaţii verzi şi demo-
lări de garaje.

„O parte însemnată din bu-
getul pentru dezvoltare va fi  
investită pentru infrastructura 
cartierelor din municipiu, în 
2021”, a transmis viceprima-
rul Dan Tarcea.

Investiţiile vizate de Primă-
rie în cartierul Mănăştur, în 
anul 2021, sunt următoarele:

Oraşul pentru pietoni – Re-
amenajare urbană şi legături 
pietonale între str. Primăverii 
şi Calea Floreşti
Învăţământ
 Extinderea creşei de pe str. 
Meziad;
 Creşa nouă pe str. Câmpu-
lui (în incinta fostului Colegiu 
Tehnic „Edmond Nicolau”);
 Modernizare Şcoala Gim-
nazială „Ion Creangă”;
 Realizarea unui nou corp 
de clădire la Şcoala Gimnazi-
ală „Iuliu Haţieganu”;
 Grădiniţa „Albinuţa” pe str. 
Grigore Alexandrescu nr. 27
 Reamenajare/ reabilitare/ 
modernizare/ extindere Lice-
ului cu Program Sportiv şi Co-
legiul de Turism Napoca;
Modernizare străzi – investiţii
 Modernizarea străzilor adi-
acente Liceului cu Program 

Sportiv şi Colegiului de Tu-
rism Napoca;
 Supralărgire str. Moţilor – 
Calea Mănăştur – str. Uzinei 
Electrice – str. Mărginaşă;
Demolare garaje şi refacere 
amplasamente
 etapa 1 – Padin, Calea Flo-
reşti, Agricultorilor, Brateş, Ari-
nilor, Tăşnad, Grigore Alexan-
drescu, Primăverii, Micuş;
 etapa 2 – Bucium, Grigo-
re Alexandrescu, Primăverii, 
Rucăr, Peana;

Până acum au fost demo-
late 612 garaje şi urmează al-
te 370, care au fost somate.
Parcuri şi zone de agrement
 Reabilitarea parcului Pri-
măverii – 1,2 ha;
 Baza sportivă şi de agre-
ment „La Terenuri” – 4,3 ha;
 Amenajare Parc Colina – 10 ha;
Dotări parcuri si zone de 
agrement
 Aparate fi tness şi echipa-
mente de joacă: 27 buc.
 Grădiniţe – echipamente 
de joacă: 13 buc.
 Suplimentare cu bănci la 
locuri de joacă: 116 buc.

Plantări şi material dendro-
fl oricol
 arbori cu balot: 238 buc. 
(total)
 şcoli/grădiniţe: 27 buc.
 parcuri: 43 buc.
 aliniamente stradale: 70 
buc.
 locuri de joacă pentru co-
pii: 98 buc.
 arbuşti: 1880 buc.
 plante anuale: 10.000 
buc.
 plante perene: 660 buc.
Colectare selectivă şi salu-
britate
 Platforme subterane de 
colectare selectivă a deşeu-
rilor – 20;
 Puncte gospodăreşti mo-
dulare supraterane pentru 
deşeuri reciclabile – 10;
 Sisteme de acces pe bază 
de cartelă – 10;
Efi cienţă energetică
 Modernizare iluminat pu-
blic: str. Mehedinţi, str. Ion 
Meşter;
 Staţii de încărcare pentru 
maşini electrice: Baza spor-
tivă „La Terenuri”.

Investiții în Mănăștur, în 2021

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

A fost lansată licitaţia 
pentru amenajarea 
Parcului Observator. 
Lucrările de amenajare 
sunt evaluate la peste 7 
milioane de lei.

Primăria Cluj-Napoca a 
lansat licitaţia pentru servi-
cii de proiectare şi execuţie 
a lucrărilor de amenajare a 
parcului Zorilor, zona Obser-
vator. Lucrarea este estima-
tă la 7.086.349,5 lei, bani 
proveniţi din bugetul local 
al municipiului.

Ofertele pot fi  depuse pâ-
nă la data de 17 mai 2021, cri-
teriul de atribuire a contrac-
tului fi ind preţul cel mai mic. 
Planul Urbanistic Zonal al Par-
cului Zorilor a fost aprobat de 
Consiliul local în şedinţa din 
luna martie. După semnarea 
contractului, durata de exe-
cuţie va fi  de 9 luni calenda-
ristice, potrivit indicatorilor 
tehnico-economici.

Parc pe 1,2 hectare, 
în Zorilor

Terenul pe care va fi  amena-
jat parcul din cartierul Zorilor – 
zona Observator – are o supra-
faţă de peste 1,2 hectare, obţi-
nută în urma exproprierilor şi 
este foarte accesibil folosind mij-
loacele de transport public.

Aici vor fi  plantaţi 180 ar-
bori şi 240 arbuşti, pe lângă 
cei existenţi. Se vor amena-
ja spaţii de joacă pentru co-
pii, zone de recreere şi fi t-
ness în aer liber.

Sistemul inteligent de iri-
gaţie va reduce costurile de 
întreţinere şi va păstra vie 
vegetaţia în timpul perioa-
delor secetoase. Proiectul in-
clude şi un nou sistem de 
iluminat prevăzut, cu tehno-
logie LED şi telegestiune, si-
milar cu sistemele utilizate 
în alte proiecte cu fonduri 
europene implementate.

Întreaga infrastructură teh-
nico-edilitară va fi  amplasată 
în subteran, iar amenajarea 

parcului abordată într-o ma-
nieră integrată, cu atenţie la 
deplasările pedestre şi velo.

Parcul va avea loc 
de joacă, peluză, 
zonă de fi tness

Parcul va cuprinde un loc 
de joacă pentru copii, zonă de 
recreere, alei, mobilier urban, 
zonă fi tness, peluză multifunc-
ţională, parcare pentru bicicle-
te şi spaţii verzi. De aseme-
nea, vor fi  amplasate o cişmea 
şi o toaletă „inteligentă”.

În proiect se mai arată că, 
deşi este în plină dezvoltare, 
spaţiile verzi lipsesc cu desă-
vârşire din zonă.

„Cu excepţia spaţiilor ver-
zi dintre blocuri, partea su-
dică a cartierului Zorilor nu 
beneficiază de spaţii verzi 
amenajate. Terenul studiat 
reprezintă ultima suprafaţă 
de teren liber cu potenţial 
de transformare în zonă ver-
de de agrement”, se arată 
în documentaţie.

Cine va amenaja Parcul Observator? 
Primăria pune la bătaie 7 mil. lei.
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Președintele PNL Ludovic 
Orban a declarat după 
ședința coaliției că există 
„un punct” până la care par-
tidele din coaliție decid pen-
tru miniștrii lor, însă există 
și „un punct” de la care pre-
mierul poate să decidă înlo-
cuirea unui ministru. 

Orban și-a arătat 
nemulțumirea în legătură cu 
activitatea ministrului Sănătății 
Vlad Voiculescu, despre care 
a spus că „în cazul în care nu 
se observă o îmbunătățire” se 
poate ajunge la schimbarea sa.

 „Am transmis în Coaliție 
că răspunderea politică în le-
gătură cu menținerea lui Vlad 
Voiculescu aparține exclusiv 
USR PLUS. Privim îngrijorați 
cum e gestionat ministerul. 
Exigența noastră este maxi-
mă. Și de asemenea, noi 
susținem foarte clar dreptul 
premierului ca atunci când 
un ministru afectează buna 
funcționare a guvernului, nu 
își îndeplinește activitățile și 

generează situații care pun 
în pericol buna funcționare 
a guvernului, premierul are 
dreptul constituțional să pro-
pună schimbarea”, a decla-
rat Ludovic Orban, după 
ședința Coaliției.

„Premierul când va consi-
dera imperios necesar 
declanșarea procedurii de 
schimbare a unui ministru, 
sunt convins că o va face”, a 
mai precizat Orban.

Acesta a spus că fi ecare 
partid din coaliție trebuie să 
își facă o analiză în legătură 
cu miniștrii. Orban și-a arătat 
și nemulțumirea față de mi-
nistrul Sănătății.

 „Fiecare partid din coaliție 
trebuie să aibă propria evalu-
are și când un ministru nu își 
face treaba, partidul care l-a 
propus să propună schimba-
rea. Este unul dintre ministe-
rele în care au apărut foarte 
multe probleme și în care e 
nevoie de o analiză obiectivă 
și exigentă și în cazul în care 

nu se observă o îmbunătățire 
se poate ajunge inclusiv la 
schimbarea ministrului. Ori-
ce ministru care nu girează 
cu profesionalism poate să 
afecteze percepția coaliției”, 
a susținut președintele PNL.

În legătură cu situația de 
la Spitalul Foișor, Orban a spus 
că a fost „afectat” ca orice 
cetățean și a transmis că nu 
este de acord cu pasarea 
responsabilității.

„Am mai luat decizii în 
mandatul meu în care am 
transformat spitale în spitale 
COVID. Trebuie să existe o co-
municare, un timp în care să 
se pună în practică. Trebuie 
să se facă o analiză în legătu-
ră cu ce s-a întâmplat acolo. 
Nu îmi place că unii dau vi-
na pe alții. Există o analiză 
comună care trebuie realiza-
tă. Nu trebuia să se ajungă 
într-o astfel de situație. Am 
fost ca orice cetățean afectat 
de ceea ce s-a întâmplat”, 
susține președintele PNL.

Ludovic Orban: „Menținerea lui Voiculescu, 
decizia exclusivă a USR-Plus”

Fostul prefect al județului 
Cluj, Mircea Abrudean 
(foto), a fost propus în con-
siliul de administrație al 
companiei de stat Transgaz.

Fostul prefect de Cluj Mir-
cea Abrudean este propus de 
statul român pentru funcția 
de administrator provizoriu al 
Transgaz, prin secretariatul 
general al Guvernului, potri-
vit Ziarul Financiar.

Pe lângă Mircea Abrudean, 
Dragotă Laura, director gene-
ral adjunct la Direcția Gene-
rală Politici Publice, strategii 
și control intern managerial 
din Secretariatul General al 
Guvernului a fost propusă în 
funcția de acționar majoritar 
al companiei Transgaz.

Propunerile ar avea man-
dat de patru luni și vor fi  dis-
cutate la adunarea general a 
companiei de stat Transgaz în 
22 aprilie.

Mircea Abrudean, fost pre-
fect de Cluj, a fost numit ofi -
cial secretar general adjunct 

al Guvernului (cu rang de se-
cretar de stat) în seara de mier-
curi, 3 februarie.

Prima reacție a fostului 
prefect a fost: „Vă mulțumesc 
tuturor pentru colaborare și 
pentru sprijin și rămânem în 
contact pe mai departe! Fe-
licitări pentru ce faceți și suc-
ces tuturor!”

În ședința de Guvern din 
3 februarie, mai multe proiec-

te de hotărâre privind elibe-
rarea/numirea prefecților din 
țară au fost aprobate. În „joc” 
se afl a și funcția de prefect al 
județului Cluj.

Mircea Abrudean „s-a lup-
tat” cu Tiberiu Horațiu Gorun 
și Tănase Stamule pentru 
funcția de secretar de stat. Mai 
multe organizații PNL din Ar-
deal l-au susținut pe Abrudean, 
dar Cîțu l-a ales pe Goran.

Fostul prefect Mircea Abrudean,  
în consiliul de administrație al Transgaz

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, 
a declarat că, în acest 
moment, autoritățile ar tre-
bui să se concentreze 
pe creșterea capacității 
locurilor de la terapie 
intensivă din țară, și nu 
pe „atacurile politice”. 

Declarația edilului vine în 
contextul scandalului evacu-
ării bolnavilor din Spitalul 
Foișor din București, care a 
fost transformat în unitate 
COVID, fi ind pusă în discuție 
posibila demitere a actualu-
lui ministru USR-Plus al 
Sănătății, Vlad Voiculescu. 
Emil Boc este de părere că 
decizia ca acesta să fi e de-
mis îi aparține premierului 
României, însă în acest mo-
ment, prioritar este ca situația 
locurilor insufi ciente de la 
secțiile ATI din țară să fi e re-
zolvată de autorități.

Astfel, întrebat în cadrul u-
nei intervenții la Digi24, da-
că Vlad Voiculescu are vreo 
vină pentru ceea ce s-a întâm-
plat la Spitalul Foișor, Emil 
Boc a declarat:

„Eu am condus în cadrul 
guvernului o coaliție și îmi 
dau seama cât de complicat 
este. Fac apel în acest mo-
ment la calm, echilibru, 

raționalitate, la o atitudine 
de ecosistem, nu de «egosis-
tem». Suntem toți într-o 
situație fără precedent. Ro-
mânii trebuie să treacă cu 
bine peste acest vârf de pan-
demie. Orice discuție de acest 
gen, de a critica pe ceilalți 
nu ajută. Românii au nevo-
ie de conducători care să 
arate că sunt preocupați de 
situația lor exactă. Avem la 
terapie intensivă o proble-
mă în toată țara și trebuie 
să vedem cum putem să mă-
rim capacitatea”.

Boc: „Autoritățile nu au 
gestionat bine situația”

Edilul clujean a subliniat 
de asemenea că analiza ges-
tionării situației de către mi-
nistrul Sănătății ar trebui să 
fi e amânată pentru moment, 
lăudând totodată pacienții 
externați din unitatea medi-
cală, pentru a face loc bolna-
vilor de COVID.

 „Eu m-aș uita la cei de 
la Foișor și le-aș aduce un 
omagiu pentru că și-au lă-
sat locul lor din spital pen-
tru ca alții să își salveze 

viața, acesta fiind un lucru 
empatic și extraordinar din 
partea lor. Că autoritățile nu 
au gestionat bine lucrurile 
este adevărat, dar nu e vre-
mea acum pentru aceste ana-
lize. Trebuie să ne concen-
trăm pe ceea ce este esențial, 
pe lucrurile care ne unesc 
ca români, și nu pe cele ca-
re ne dezbină”, a mai spus 
Emil Boc.

Săptămâna trecută, Spi-
talul Foișor din București a 
fost transformat în spital CO-
VID, pacienții non-COVID 

fiind mutați în alte unități 
spitalicești sâmbătă seara 
ori externați, după caz. De-
cizia a fost luată deoarece 
Spitalul Foișor are o secție 
de terapie intensivă de 21 
de paturi, precum și 200 de 
paturi pe oxigen, a declarat 
la Antena 3 secretarul de 
stat Raed Arafat.

Moțiune împotriva 
ministrului Sănătății

Liderul deputaţilor PSD 
Alfred Simonis a anunţat, 
luni, depunerea moţiunii sim-

ple împotriva ministrului Să-
nătăţii, Vlad Voiculescu, so-
licitând să fi e dezbătută în a-
ceastă săptămână.

„Ştiu că este, poate, fără 
precedent în Parlament ca 
împotriva unui ministru să 
fi e depusă o moţiune în ace-
eaşi sesiune de două ori. Ade-
vărul este că am mai avut 
miniştri încurcaţi de viaţă şi 
de rolul pe care îl aveau la 
ministere, dar parcă nicioda-
tă nimeni nu s-a încurcat 
precum domnul Voiculescu. 
Prin urmare, în numele Gru-
pului parlamentar al Parti-
dului Social Democrat din 
Camera Deputaţilor, în con-
formitate cu articolul 112 din 
Constituţia României şi arti-
colul 187 din Regulamentul 
Camerei, vă înaintez moţiu-
nea simplă intitulată «Pen-
tru ca românii să trăiască, 
Vlad Voiculescu trebuie să 
plece»”, a declarat, în plen, 
Alfred Simonis.

Social-democratul a soli-
citat moţiunea să fi e dezbă-
tută, conform Regulamentu-
lui, în termen de şase zile, 
menţionând că şedinţa tre-
buie stabilită în această săp-
tămână. Biroul permanent 
urmează să decidă calenda-
rul dezbaterii moţiunii, du-
pă cum a anunţat preşedin-
tele de şedinţă, liberalul La-
urenţiu Leoreanu. 

Emil Boc despre demiterea ministrului 
Voiculescu: „Decizia este a premierului”
„Fac apel la o atitudine de ecosistem, nu de EGOsistem”, spune primarul Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că, în acest moment, autoritățile ar trebui 
să se concentreze pe creșterea capacității locurilor de la terapie intensivă din țară, și nu pe „atacurile politice”

EMIL BOC | 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Eu m-aș uita la cei de 
la Foișor și le-aș aduce 
un omagiu pentru că 
și-au lăsat locul lor din 
spital pentru ca alții să 
își salveze viața, acesta 
fi ind un lucru empatic 
și extraordinar 
din partea lor. 
Că autoritățile nu au 
gestionat bine lucrurile 
este adevărat, dar nu 
e vremea acum pentru 
aceste analize. Trebuie 
să ne concentrăm 
pe ceea ce este 
esențial, pe lucrurile 
care ne unesc ca 
români, și nu pe cele 
care ne dezbină“

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, 
s-a vaccinat luni, 12 apri-
lie, cu a doua doză 
a vaccinului AstraZeneca. 
Primarul a spus că totul 
a evoluat normal.

Primarul municipiului Cluj-
Napoca, Emil Boc și-a făcut 
luni rapelul cu AstraZeneca. 
Edilul a spus că totul a evo-
luat normal și el este un 
susținător al procesului de 
vaccinare, spunând că este 
singura modalitate de a ieși 
din această situație.

„Azi m-am vaccinat cu a 
doua doză de vaccin AstraZe-
neca. Totul a evoluat normal. 
Mulțumiri speciale tuturor echi-
pelor medicale care asigură 
procesul de vaccinare. Este un 
maraton și la sfârșitul acestu-
ia vom fi  cu toții câștigători. 
Susțin procesul de vaccinare 
și consider că pe această cale 

vom învinge pandemia, iar 
viața noastră va reveni la nor-
malitatea pe care am avut-o 
înainte de pandemie (sau cât 
mai aproape de acea normali-
tate)”, a scris Emil Boc pe pa-
gina de Facebook.

Emil Boc a fost unul dintre 
cei aproape 10.000 de clujeni 
care a fost vaccinat din lotul 
problematic ABV2856, despre 

care s-a crezut inițial că ar pro-
voca tromboze. Edilul a spus 
că nu a pățit absolut nimic.

 „Sunt unul din cei 10.000 
de clujeni care s-au vaccinat 
cu AstraZeneca din acest lot, 
în data de 15 februarie. Nu am 
avut nimic special în afara ce-
lor care au fost înscrise în pro-
spect”, a declarat primarul Emil 
Boc, în urmă cu o lună.

Primarul Emil Boc și-a făcut ieri 
rapelul cu vaccinul AstraZeneca

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Peste 70 de clujeni infectați 
cu COVID-19 au murit 
în ultima săptămână. 
Spitalele sunt pline, iar 
medicii abia mai fac față.

În ultima săptămână, au 
murit 72 de oameni infectați 
cu COVID-19 la Cluj, potrivit 
ultimelor date transmite de 
Instituția Prefectului Cluj. 
Situația este critică, deoarece 
spitalele sunt pline, iar secțiile 
de terapie intensivă (ATI) nu 
mai fac față, iar locurile se 
ocupă de la o oră la alta.

În ultima perioadă, dece-
sele și cazurile au crescut ac-
celerat în județul Cluj, situația 
fi ind destul de alarmantă. 
Specialiștii au anunțat că lu-
nile aprilie și mai vor fi  „do-
uă luni de foc”, iar formele 
virusului vor fi  medii și seve-

re, lucru care duce la aglome-
rarea spitalelor.

Prefectul Clujului, Tasnádi 
Szilárd a spus că medicii în-
că țin situația sub control, 
dar problema este la oameni, 
mai exact la cei care merg în 
ultimul moment la spital, iar 
din caza stării grave în care 
se afl ă, nu mai pot fi  salvați.

„Eu nu aș pune la îndoia-
lă capacitatea medicilor, de-
sigur că au situația sub con-
trol. Așa cum v-am mai spus, 
seriozitatea problemei trebu-
ie să fi e conștientizată la ni-
velul cetățenilor, care să ape-
leze la ajutor medical de la o 
fază incipientă, nu doar când 
situația devine critică și când, 
din păcate, nu se mai pot fa-
ce multe”, a declarat pentru 
monitorulcj.ro prefectul Cluju-
lui, Tasnádi Szilárd.

În 5 aprilie, totalul morților 
în spitalele din județ a fost de 

678 din care 440 erau pacienți 
originari din județul Cluj. Pe 
lângă pacienții clujeni, în spi-
tale sunt tratați și pacienți ca-
re provin din alte județe.
¤ Marți, 6 aprilie: 10 morți - 
total decedați 692 din care 449 
din județul Cluj.
¤ Miercuri, 7 aprilie: 11 morți 
- total decedați 703 din care 
453 din județul Cluj
¤ Joi, 8 aprilie: 15 morți - to-
tal decedați 718 din care 460 
din județul Cluj
¤ Vineri, 9 aprilie: 9 morți - 
total decedați 727 din care 465 
din județul Clu
¤ Sâmbătă, 10 aprilie: 7 morți 
- total decedați 734 din care 
468 din județul Cluj
¤ Duminică, 11 aprilie: 5 morți 
- total decedați 739 din care 
470 din județul Cluj
¤ Luni, 12 aprilie: 15 morți - 
total decedați 754 din care 480 
din județul Cluj

Peste 70 de clujeni infectați cu COVID 
au murit în ultima săptămână

Rata de incidență COVID-
19 a ajuns la 7,07 în Cluj-
Napoca, ceea ce înseamnă 
că în continuare vom avea 
restricții în timpul săptă-
mânii. Acestea pot fi  însă 
suspendate odată ce rata 
scade sub pragul de 7 
cazuri la 1.000 de locuitori. 

Magazinele din Cluj-Na-
poca se vor închide în con-
tinuare la ora 18:00, iar 
circulația va fi  restricționată 
de la ora 20:00. Această mă-
sură ar putea să se aplice și 
la Dej, acolo unde rata de 
incidență a urcat la 7,41.

Boc: „Mâine, poimâine 
sunt toate șansele 
să revenim sub 7”

Primarul Emil Boc a vor-
bit, într-o intervenție la o emi-
siune TV, despre decizia Curții 
de Apel Cluj de a anula 
restricția privind închiderea 
sălilor de fi tness, arătând de 
asemenea că situația epide-
miologică din Cluj-Napoca se 
afl ă pe un trend descendent.

„Decizia Curții de Apel nu 
este defi nitivă, urmează să 
se judece recursul și doar du-
pă aceea va rămâne defi niti-
vă, dar noi sperăm că până 
la acel moment, Guvernul să 
elimine treptat aceste restricții, 
așa cum s-a anunțat în calen-
darul propus de către premi-
erul Cîțu. Vestea bună la Cluj-
Napoca este că avem acum 
o incidență de 7,07, în cobo-
râre de la 8,01 cât era acum 
o săptămână. Dacă lucrurile 
merg în această direcție, mâi-
ne, poimâine sunt toate 
șansele să revenim sub 7, și 
atunci pe perioada săptămâ-
nii nu vom mai avea acele 
restricții, ci doar pe perioada 
weekend-ului”, a spus prima-
rul Emil Boc. 

Cluj-Napoca, la un pas de ridicarea restricțiilor?
Rata de infectare cu COVID-19 a scăzut luni până la 7,07 cazuri la mia de locuitori

Magazinele din Cluj-Napoca se vor închide în continuare la ora 18:00

Rata de incidență COVID-19 în orașele din județul Cluj
• Cluj-Napoca  7,07
• Dej   7,41
• Gherla   4,00

• Turda   5,60
• Câmpia Turzii  8,18
• Huedin  5.01

Rata incidenței COVID-19 pentru localitățile din Cluj
• Aghireșu  2,73
• Aiton   0,00
• Aluniș  2,54
• Apahida  9,49
• Așchileu  3,43
• Baciu   4,85
• Băișoara  3,04
• Beliș   1,49
• Bobâlna  2,79
• Bonțida  10,14
• Borșa   3,74
• Buza   4,21
• Căianu   2,51
• Călărași  5,49
• Călățele  0,80
• Cămărașu  0,74
• Căpușu Mare  1,63
• Cășeiu   5,00
• Câțcău   2,99
• Catina   0,59
• Ceanu Mare  6,68
• Chinteni  4,04
• Chiuiești  5,07
• Ciucea   3,28
• Ciurila   2,23
• Cojocna  3,76
• Cornești  5,12
• Cuzdrioara  6,88
• Dăbâca  1,34
• Feleacu  5,22
• Fizeșu Gherlii  4,01
• Frata   6,53
• Florești  5,91
• Gârbău  6,11
• Geaca   1,33
• Gilău   6,26
• Iara   3,66
• Iclod   3,24

• Izvoru Crișului  4,71
• Jichișu de Jos  2,55
• Jucu   4,04
• Luna   4,30
• Măguri-Răcătău  1,31
• Mănăstireni  1,45
• Mărgău  0,61
• Mărișel  0,66
• Mica   7,95
• Mihai Viteazu  7,16
• Mintiu Gherlii  3,90
• Mociu   2,43
• Moldovenești  4,28
• Negreni  2,18
• Pălatca  4,35
• Panticeu  3,86
• Petreștii de Jos  3,02
• Ploscoș  3,16
• Poieni   8,15
• Râșca   2,85
• Recea-Cristur  2,18
• Săcuieu  2,70
• Sâncraiu  1,96
• Săndulești  2,73
• Sânmartin  7,09
• Sânpaul  4,01
• Săvădisla  8,00
• Sic   7,47
• Suatu   1,97
• Țaga   1,74
• Tritenii de Jos  1,53
• Tureni   2,75
• Unguraș  5,44
• Vad   2,85
• Valea Ierii  2,11
• Viișoara  5,73
• Vultureni  1,39

Ministrul Afacerilor 
Interne, Lucian Bode, 
a spus că se ia în conside-
rare renunțarea graduală 
la purtarea măștii 
în anumite zone turistice. 
Ministrul a spus 
că momentan această 
propunere este analizată.

Această afi rmație a fost fă-
cută în cadrul unei conferințe 
de presă susținută de Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI). 
Lucian Bode a fost întrebat 
dacă masca de protecție ră-
mâne obligatorie chiar și pe 
plajă, el spunând că „portul 
măștii este obligatoriu și în 
fața Ministerului de Interne, 
și pe plajă, și la munte”.

„Sigur că atunci când pre-
mierul Florin Cîțu a venit cu 
această perspectivă încuraja-
toare ca începând cu 1 iunie 

o parte din restricții să fi e ri-
dicate gradual, așa cum au 
fost și introduse, cu siguranță 
ne gândim și la acest aspect 
(la măștii pe plajă – n.r.), 
pentru că, în condițiile în ca-
re ajungi în vârful muntelui 
și porți mască sau stai pe pla-
jă, intri în mare cu mască, 
din punctul meu de vedere, 
ca oameni normali ce sun-
tem cu toții, ne gândim da-
că este sau nu în regulă”, a 
spus Lucian Bode.

În același timp, ministrul 
a spus că anul trecut oamenii 
stăteau îngrămădiți pe plajă, 
fără a purta mască, iar acest 
lucru nu poate fi  acceptat în 
situația în care se afl ăm.

 „Erau mii de oameni unul 
lângă celălalt fără mască, as-
ta nu înseamnă decât posi-
bil focar. Aceste măsuri pe 

care le-a anunţat prim-mi-
nistrul, dublate de o campa-
nie de imunizare de succes, 
minim 5 milioane de persoa-
ne vaccinate până în iunie 
şi peste 10 milioane la sfâr-
şitul lunii iulie, pot condu-
ce la o astfel de decizie, dar 
când vorbim magazinele se 
închid, conform reglementă-
rilor, la ora 18,00 şi ora 20,00, 
în funcţie de indicele la o 
mie de locuitori, portul măş-
tii este obligatoriu. (...) Dar, 
pas cu pas, gradual, aceste 
restricții sunt luate în calcul 
a fi  ridicate și am dat acest 
exemplu, inclusiv masca în 
anumite condiț i i  de 
distanțare, de respectare a 
regulilor de protecție sanita-
ră, acest lucru poate fi  luat 
în calcul”, a mai adăugat mi-
nistrul de Interne.

În anumite zone masca de protecție 
ar putea să nu mai fie obligatorie

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
„Suntem puțin dezavantajați de faptul 
că se testează mult la Cluj și, în consecință, rata 
este mai mare, dar prin asta ieșim și mai repede 
din pandemie, prin testare consistentă și 
vaccinare pe măsură. Mă bucur că la Cluj sunt 
în continuare foarte multe persoane pe lista 
de așteptare care doresc să se vaccineze, pentru 
că doar prin vaccinare și cu respectarea regulilor 
vom depăși acest vârf al pandemiei”.
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Emil Boc a vorbit într-o 
intervenţie la Antena 3 
despre lipsa studenţilor 
şi pierderile înregistrate 
de Cluj-Napoca.

Studenţii reprezintă o par-
te importantă din economia 
municipiului Cluj-Napoca, 
dar apariţia pandemiei de 
COVID-19 i-a făcut pe mulţi 
să se întoarcă acasă. Cursu-
rile online au sărăcit oraşul 
în toată această perioadă.

„Am pierdut prezenţa a 
peste 60.000 de studenţi în 
Cluj. Acum avem maxim 
10-15.000 de studenţi pre-
zenţi în oraş. Acest lucru 
aduce foarte multe pierderi. 
Ne uităm cu atenţie la tes-
tul de Barcelona şi suntem 
pregătiţi să facem un test 
similar la Cluj pentru a aju-
ta relansarea industriei”, a 
declarat Boc.

Edilul din Cluj-Napoca 
speră că pandemia de CO-
VID-19 se va încheia la fi na-
lul lunii mai şi le-a recoman-
dat tuturor să se vaccineze, 
la fel cum a făcut şi el.

„Situaţia este aproape de 
pragul critic. Nu trăim vre-
muri foarte bune. Sistemul 
medical este supus unei pre-
siuni uriaşe. Oamenii sunt 
stresaţi, obosiţi şi mai pu-
ţini dispuşi să mai asculte. 
Avem nevoie de calm, echi-
libru şi prin vaccinare şi tes-
tare să trecem de acest prag 
de aprilie şi mai. Eu m-am 
vaccinat cu doza a doua de 
AstraZeneca şi mă bucur că 
am văzut mulţi clujeni aco-
lo”, a declarat Emil Boc.

Cluj-Napoca a pierdut 
200 de mil. euro 
în lipsa studenţilor

Cluj-Napoca a pierdut 
anul trecut 200 de milioa-
ne de euro din cauza lipsei 

studenţilor. Este suma pe 
care tinerii şi apropiaţii lor 
ar fi cheltuit-o în oraş, da-
că n-ar fi apărut restricţii. 
Însă cursurile şi examene-
le s-au desfăşurat online, 
iar economia oraşului a pier-
dut bani grei.

Universitatea Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca monitori-
zează încă din 2015 sumele 
pe care studenţii le aduc la 
bugetul local.

Dan Lazăr, prorector al 
UBB Cluj-Napoca: „În mod 
normal, studenţii stau în Cluj 
aproape zece luni. A reieşit 
un impact de 33,4 milioane 
de euro lunar. Nu doar stu-
denţii au adus bani la econo-
mia oraşului, ci şi apropiaţii 
lor care veneau în vizită”.

Ionuţ Zbranca, reprezen-
tantul studenţilor din UBB: 

„Lipsa studenţilor s-a resim-
ţit foarte mult în rândul co-
mercianţilor sau a celor ca-
re aveau afaceri mai ales în 
zona campusurilor. La UBB, 
în total sunt 37.000 de stu-
denţi când totul se desfăşoa-
ră în regim normal”.

În prezent, doar 1.800 de 
studenţi se afl ă fi zic în 
Cluj-Napoca, adică aproxi-
mativ 6%.

Lucian Fanea, economist: 
„A afectat foarte mult popu-
laţia deoarece foarte multe 
persoane fi zice aveau veni-
turi din închirieri. Lucrurile 
acestea se vor revedea în bu-
zunarele populaţiei şi în in-
vestiţiile pe care primăria nu 
le va mai putea face pentru 
că o parte din aceşti bani 
mergeau şi spre primărie prin 
taxe şi impozite”.

Emil Boc deplânge 
absenţa studenţilor
În ultimul an, Cluj-Napoca „a pierdut” circa 60.000 
de studenţi din cauza pandemiei de coronavirus

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
 „Situaţia este aproape de pragul critic. Nu trăim 
vremuri foarte bune. Sistemul medical este 
supus unei presiuni uriaşe. Oamenii sunt stresaţi, 
obosiţi şi mai puţini dispuşi să mai asculte. Avem 
nevoie de calm, echilibru şi prin vaccinare şi testare 
să trecem de acest prag de aprilie şi mai. 
Eu m-am vaccinat cu doza a doua de AstraZeneca 
şi mă bucur că am văzut mulţi clujeni acolo“

Studenţii reprezintă o parte importantă din economia Clujului

Voluntarii CERT 
şi mai mulţi localnici 
s-au mobilizat şi au 
făcut curăţenie în comu-
na Feleacu. În doar două 
ore, voluntarii au strâns 
80 de saci de gunoi, 
care au fost ulterior 
ridicate de către firma 
de salubritate.

Voluntarii CERT Transil-
vania, împreună cu mai mul-
ţi localnici, au făcut dumi-
nică o acţiune de ecologi-
zare în zona Feleacu. Chiar 
de la primele ore ale dimi-
neţii, 14 voluntari s-au adu-
nat şi au reuşit să strângă 
80 de saci plini de gunoa-
ie, în doar două ore. Acţi-
unea s-a desfăşurat dumi-
nică, 11 aprilie.

„Am cules gunoaiele din 
pădure şi din Feleacu. De 
dimineaţă ne-am apucat de 
acţiune. Ne-am adunat 14 
oameni şi am reuşit să strân-
gem 80 de saci în doar do-
uă ore. Am discutat cu fir-
ma de la salubritate, iar zi-
lele următoare vor fi ridicaţi 
saci pe care i-am cules. De 
asemenea, am pus pe Tra-
shOut, zone unde am văzut 
gunoaie. Acţiunile noastre 
nu se vor încheia aici”, au 
spus voluntarii CERT.

Asociaţia CERT-Transil-
vania, Detaşamentul de In-
tervenţie în Caz de Dezas-

tre, a fost înfiinţată în anul 
2009 scopul lor fiind acela 
de a ajuta oamenii aflaţi în 
situaţii dificile, bătrâni ne-
căjiţi şi copii izolaţi care 
locuiesc în zone greu acce-

sibile ale Munţilor Apuseni 
şi nu numai.

Asociaţia CERT Transilva-
nia poate fi  contactată la tele-
fon 0722.749.794 sau prin email 
la offi ce@cert-transilvania.ro.

Acţiune de ecologizare în Feleacu
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În pandemia 
de COVID-19, turismul 
din judeţul Cluj a avut 
de suferit o „călătorie 
în timp”. Din cauza 
restricţiilor şi limitării 
circulaţiei, nivelul turis-
mului în prezent 
arată ca în anul 2004.

În cadrul unei conferinţe 
de presă a Organizaţiei Pa-
tronală HoReCa Cluj, recent 
înfi inţată, Roxana Ghiran, 
reprezentantul hotelurilor 
din Cluj, a vorbit despre im-
pactul asupra restaurantelor, 
turismului, hotelurilor şi or-
ganizatorilor de evenimente 
pe care pandemia de CO-
VID-19 şi restricţiile l-au avut.

Turismul din Cluj este sec-
torul care a suferit cel mai 
mult în pandemia de CO-
VID-19, iar cifrele sunt dra-
matice. Acest sector s-a „în-
tors în timp”, la stadiul la 
care era în anul 2004 din ca-
uza suspendării evenimen-
telor, care erau „cheia” tu-
rismului în Cluj.

Cluj, o destinaţie datorită 
marilor festivaluri: 
„Nu suntem pe litoral”

Roxana Ghiran, proprie-
tar al Hotelului Napoca, a 
arătat că în Cluj „nu suntem 
pe litoral”, iar judeţul nu a-
re repere impresionante pen-
tru turişti. Aceştia veneau la 
Cluj pentru viaţa de noapte, 
evenimente multiculturale, 
sportive şi festivaluri.

„Turismul este sectorul 
cel mai afectat în lupta cu 
COVID-19 şi nu doar hotelu-
rile, ci şi restaurantele, fi r-
mele de catering, organiza-
torii de evenimente, agenţii 
de turism. Avem câteva ci-
fre triste: în anul 2020, nu-
mărul de sosiri în judeţul 
Cluj a scăzut cu 62% faţă de 
anul 2019. Numărul de în-
noptări, de asemenea, a scă-
zut cu 65%, iar indicele de 
utilizare netă a capacităţii de 
cazare a scăzut cu 20% de 
procente. Suntem la 15,38%. 

Cifrele reprezintă stadiul tu-
rismului la nivelul anului 
2014, chiar dacă suntem în 
2021. De ce? Clujul nu este 
o destinaţie de vacanţă”, a 
susţinut Roxana Ghiran.

HoReCa a suferit pierderi 
enorme a angajaţilor

În perioada 2015-2019, sec-
torul HoReCa a făcut eforturi 
enorme pentru a mări numărul 
salariaţilor, aducând peste 3.000 
de locuri de muncă în Cluj, în-
să în prezent, aceste eforturi par 
în zadar. Pandemia de COVID-19 
a adus pierderi incredibile în 
rândul angajaţilor.

„În altă ordine de idei, nu-
mărul angajaţilor pe care l-a 
pomenit şi colegul meu Dani 
Isai, din anul 2015 şi până în 
anul 2019: sectorul nostru a 
oferit peste 3.000 de locuri de 
muncă. După acest an nefast, 
2020, am pierdut locurile pe 

care cu atât efort ne-am stră-
duit să le creăm. Şi cred că 
am pierdut mult mai mult de-
cât atât. Făcând o analiză în 
cadrul fi rmelor noastre, nu-
mărul salariaţilor din HoRe-
Ca a scăzut cu peste 15% şi 
vorbim în principal de fi rme-
le membrilor fondatori, nu 
distribuţie, transport etc. Es-
te o situaţie tristă având în 
vedere că domeniul şi secto-
rul HoReCa este unul dintre 
cei mai importanţi angajatori 
la nivelul judeţului. Măsurile 
actuale au fost luate probabil 
vizându-se efecte de stopare 
a pandemiei pe termen scurt”, 
a declarat Roxana Ghiran.

Chiar dacă prin măsurile de 
protecţie impuse atât la nivel 
naţional, cât şi local, se dorea 
stoparea răspândirii virusului, 
acestea ar putea duce afaceri-
le din Cluj din sectorul HoRe-
Ca în pragul falimentului.

„În acest moment, aces-
te măsuri nu mai funcţio-
nează pentru noi. Trebuie 
să analizăm impactul lor şi 
să conştientizăm necesitatea 
de a ne aşeza la o masă a 
dialogului şi elaborarea unui 
set de măsuri care să nu în-
grădească sectorul HoReCa, 
ci să-l transforme într-o Ho-
ReCa responsabilă: care res-
pectă normele sanitare şi ca-
re nu contribuie la propaga-
rea pandemiei. Dacă nu sun-
tem susţinuţi, statul pierde 
unul dintre contribuitori la 
bugetele locale. Trebuie să 
adoptăm împreună un set 
de măsuri, benefic pentru 
toată lumea, atât pentru sec-
torul sănătăţii, cât şi pentru 
noi, pentru că altfel suntem 
în pragul falimentului”, a 
adăugat reprezentantul ho-
telurilor a Organizaţiei Pa-
tronale HoReCa Cluj.

Turismul din Cluj-Napoca 
s-a întors la nivelul anului 2004!
„Aici nu eşti pe litoral. Turiştii veneau pentru evenimente, festivaluri”, a spus proprietarul unui hotel din Cluj-Napoca

Membrii fondatori ai Organizaţiei Patronale HoReCa Cluj, la o conferinţă de presă, organizată la localul CHIOS Social Lounge

ROXANA GHIRAN | proprietar hotel
„Nu suntem nici pe litoral, nici stațiune de schi, 
nici Delta Dunării, ci suntem o destinație 
de business, o destinație de evenimente 
multiculturale, un integrator de festivaluri mari, 
cunoscut internațional și de asemenea, 
destinația preferată pentru competiții sportive 
la nivel național datorită facilităților logistice. 
Ei, dacă toate aceste evenimente sunt 
restricționate și interzise, nouă ne scade în felul 
acesta domeniul de activitate. Turistul dacă 
nu are un scop obligatoriu de a veni în Cluj 
nu mai vine. Am ajuns la nivelul anului 2004”.

   LOCURI DE MUNCĂ

3.000
În perioada 2015-
2019, industria 
HoReCa, unul dintre 
cei mari angajatori 
din Cluj, a înrolat 
3.000 de oameni, pe 
care i-a pierdut pe toți 
în timpul pandemiei.

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Patronii restaurantelor, 
hotelurilor şi organizato-
rii de evenimente 
din Cluj au înfi inţat 
Organizaţia Patronală 
HoReCa Cluj pentru 
a veni cu soluţii imediate 
care să salveze 
afacerile locale 
de la faliment. Membrii 
organizaţiei cer măsuri 
compensatorii urgente, 
fi indcă dacă timpul 
va mai trece fără ajutor, 
s-ar putea ca afacerile 
să dispară defi nitiv.

Preşedintele Organizaţiei, 
Ştefan Gadola, a mărturisit 
că reprezentanţii HoReCa Cluj 
sunt extrem de afectaţi de 
măsurile luate la nivel local, 
de deschidere şi închidere a 
activităţii, care i-au pus în si-
tuaţii deosebite.

Patronii afacerilor din Cluj 
cer să aibă un reprezentant 
în cadrul Comitetului Jude-
ţean pentru Situaţii de Urgen-
ţă pentru a oferi consultanţă 
în momentul în care intră în 
vigoare măsuri care i-ar pu-
tea afecta. O altă cerinţă es-
te ca activitatea lor să nu de-
pindă de incidenţa cazurilor 
COVID-19 – 3 la mie.

Întrebat despre propune-
rea de a introduce un repre-
zentant HoReCa în Comite-
tul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Cluj, prefectul a 
răspuns că deja există trei 
persoane nominalizate în 
acest sens, dar vor putea par-
ticipa la consultări doar când 
ele vor fi  fi zice.

„Art. 11 din OUG 21/2004 
prevede în mod expres com-
ponenţa CJSU. La nivelul Co-
mitetului există deja posibi-

litatea de a participa şi per-
soane externe cu statut de in-
vitat sau consultant (în ge-
neral, din mediu academic, 
medical, etc.). Urmare a unor 
demersuri anterioare, există 
deja 3 persoane nominaliza-
te de către domeniul HoRe-
Ca, care vor putea participa 
la consultări în momentul în 
care şedinţele se vor relua cu 
prezenţă fi zică”, a declarat 
prefectul de Cluj.

Restaurantele şi hoteluri-
le au avut mult de suferi în 
urma măsurilor aplicate ha-
otic. De pe o zi pe alta, pa-
tronii trebuiau să îşi facă pro-
vizii mari care, de multe ori, 
au rămas nefolosite:

„Reprezentăm industria Ho-
ReCa. Din păcate, am fost ne-
voiţi să facem această asoci-
aţie. (...) Dorim să colaborăm 
cu Prefectura, comitetul jude-
ţean pentru situaţii de urgen-
ţă unde am dori să avem şi 
un reprezentant în comitet. 
Suntem foarte afectaţi, supă-
raţi, după ce s-au luat anumi-
te măsuri care ne-au pus în 
situaţii deosebite. Este foarte 
greu de la o zi la alta să de-
cizi să mai aduci angajaţi sau 
să-i anunţi că nu mai trebuie 
să vină la muncă. Sunt dra-
me adevărate în familiile ce-
lor care lucrează în acest do-
meniu. În momentul în care 
lucrezi în industria HoReCa 
trebuie să îţi faci anumite pro-
vizii. Am fost puşi în situaţii 
în care de pe o zi pe alta de-
ciziile luate de închidere ne-au 
pus să avem stocuri mari. Pe 
lângă pierderile pe care le 
avem în urma pandemiei, a-
ceste decizii au adus cheltu-
ieli, pierderi suplimentare”, a 
spus preşedintele Organizaţi-
ei Patronale HoReCa Cluj, 
într-o conferinţă de presă.

Restaurantele, 
în pragul falimentului. 
HoReCa Cluj: 
„Vrem noi măsuri azi”
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După mai bine de un an 
de pandemie, a fost redus 
la zero progresul din ulti-
mul deceniu când vine vorba 
de speranța de viață din 
Europa Centrală și de Est. 

Deja de câteva decenii, da-
torită progreselor din dome-
niul medical, dar și a acce-
sului la o alimentație mai să-
nătoasă, speranța de viață a 
oamenilor din aproape fi eca-
re colț al mapamondului a 
avut de câștigat. După un an 
de pandemie, din păcate, cel 
puțin în Europa Centrală și 
de Est, trendul s-a dus în 
direcția cealaltă.

Cu aproximativ un an a 
scăzut speranța de viață la 
naștere în țările din regiunea 
Europei în care se afl ă și Ro-
mânia. Țara noastră era ori-
cum la coada clasamentului 
în regiune, iar acum situația 
a devenit un pic mai gravă. 
Analiza a fost realizată de 
banca austriacă Erste. Ca o 
notă interesantă și o 
consecință a faptului că 
bărbații fac forme mai grave 
de Covid-19 decât femeile, 
speranța de viață la persoa-
nele de sex masculin a avut 
mai mult de suferit decât la 
persoanele de sex feminin.

„Speranţa de viaţă la naş-
tere a scăzut în aproape toa-
te ţările membre ale UE anul 
trecut, excepţie făcând patru 
ţări care fi e au marcat o creş-
tere uşoară (Danemarca şi 
Finlanda), fi e au înregistrat 
o stagnare (Cipru şi Letonia). 
Regiunea Europei Centrale şi 
de Est (CEE) nu a făcut ex-
cepţie de la tendinţa genera-
lă în condiţiile în care spe-
ranţa de viaţă a scăzut în toa-
te cele şapte statele membre 
din regiune. În medie, spe-
ranţa de viaţă în cele şapte 

ţări a scăzut cu aproape un 
an întreg, scăderea fi ind pu-
ţin mai pronunţată pentru 
bărbaţi decât pentru femei (-
1 an vs. -0,9 ani). Polonia a 
înregistrat cea mai mare scă-
dere în regiune (-1,5 ani pen-
tru bărbaţi), în timp ce spe-
ranţa de viaţă a femeilor a 
cunoscut cea mai redusă în-
răutăţire în Ungaria (-0,6 
ani)”, arată analiştii Katari-
na Muchova şi Malgorzata 
Krzywicka de la Erste.

„(Evoluţia) refl ectă apari-
ţia pandemiei de Covid-19, 
care a afectat în mod vizibil 
mortalitatea”, spun cercetăto-

rii. Aceştia indică totuşi că es-
te de aşteptat ca valorile spe-
ranţei de viaţă să revină la ni-
velul din 2019 având în vede-
re natura mai degrabă extra-
ordinară decât structurală a 
condiţiilor de mortalitate ob-
servate anul trecut.

Trebuie menţionat totuşi că 
o formă agresivă a bolii pro-
vocate de virusul SARS-CoV-2 
are efecte pe termen lung a-
supra bolnavilor, după cum 
arată studiile apărute în ulti-
mele luni. Pe lângă probleme-
le pulmonare pe termen lung 
pe care le poate crea Covid-19 
(cicatrizare pulmonară), stu-

diile indică şi posibile urmări 
pe termen lung în privinţa să-
nătăţii mintale sau dezvoltă-
rii de simptome neurologice. 
De notat că România nu are 
deloc o cultură a tratării afec-
ţiunilor psihologice.

În ceea ce privește Româ-
nia, oamenii din țara noastră 
au una dintre cele mai mici 
speranțe de viață din Euro-
pa, cu aproximativ 6 mai 
puțin comparativ cu media 
europeană calculată la cele 
27 de țări membre UE. Nu-
mărul exact este de 78,2 ani 
pentru un român la naștere. 
Între ţările cu cea mai mare 
speranţă de viaţă din Uniu-
nea Europeană se numără 
Spania (83,5 ani), Italia (83,4) 
şi Cipru (82,9).

Revenind la situația euro-
peană, scăderea cu aproxima-
tiv un an a speranței de viață, 
în doar 12 luni, vine după o 
creștere de 1,4 ani înregistra-
tă în perioada 2011 – 2019. 

Pandemia de COVID-19 
a redus speranţa de viaţă
În 2020 speranţa de viaţă la naştere în țările din Europa Centrală 
şi de Est a scăzut cu aproape un an

78,2 de ani este speranța de viață pentru un român la naștere

SPERANȚA DE VIAȚĂ

78,2
de ani este speranța de viață pentru un român 
la naștere, cu aproximativ 6 ani mai puțin 
comparativ cu media calculată la cele 27 de țări 
membre ale Uniunii Europene.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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Turiştii din alte state UE 
vor putea călători 
în Grecia şi vor putea 
să-şi petreacă vacanţele 
fără carantină din 14 mai, 
a anunţat luni viceminis-
trul elen al Turismului, 
Sofi a Zacharaki, la postul 
elen de televiziune 
Skai, transmite DPA.

Totuşi, a avertizat ofi cia-
lul elen, vor exista precondi-
ţii: „turiştii vor trebui să fi e 
vaccinaţi sau vor prezenta un 
test PCR negative”. Ulterior, 
îşi vor putea petrece vacan-
ţele în Grecia.

Aceste reglementări se vor 
aplica şi pentru ţările din a-
fara UE, printre ele fi ind Ser-
bia şi Marea Britanie, a adă-
ugat Zacharaki. 

Conform unui acord înche-
iat la fi nalul lunii martie, Gre-
cia a renunţat la obligativita-
tea carantinei pentru vizitato-
rii din Israel, la nivel bilateral.

Turiştii israelieni trebuie să 
arată o confi rmare ofi cială în 
limba engleză că au fost vac-
cinaţi. În plus, trebuie să trea-
că 14 zile de la rapel. De ase-
menea, vizitatorii din Israel 
vor prezenta un test PCR ne-

gativ, efectuat cu cel mult 72 
de ore înainte de plecare.

Grecia a propus un certifi -
cat de vaccinare valabil la ni-
velul întregii Uniuni Europe-
ne, pentru a uşura călătoriile, 
afectate de pandemie, în con-
diţiile în care sectorul turistic 
este responsabil pentru 20% 
din PIB-ul Greciei şi asigură 
locuri de muncă pentru una 
din cinci persoane.

„Sperăm că acest certifi cat 
de vaccinare la nivelul Uni-
uni Europene va fi  pus în a-
plicare până în iunie”, a de-
clarat Zacharaki.

Grecia deschide sectorul 
turismului din se va din 14 mai

Germania a depăşit pragul 
de trei milioane de cazuri 
de COVID-19, potrivit cifre-
lor publicate luni de auto-
ritatea naţională de supra-
veghere sanitară din aceas-
tă ţară - Institutul Robert 
Koch (RKI) - în timp ce 
apelurile pentru o înăspri-
re a restricţiilor se multi-
plică, informează AFP.

Numărul total de contami-
nări de la începutul pandemi-
ei a fost stabilit la 3,011 mili-
oane, cu 13.245 mai mult de-
cât în ziua precedentă, potri-
vit RKI, în timp ce numărul 
deceselor se ridică la 78.452.

În plus, rata de incidenţă 
naţională din ultimele şapte 
zile, monitorizată cu precăde-
re de autorităţi, este de 136,4 
la 100.000 de locuitori, peste 
pragul care declanşează în prin-
cipiu o înăsprire a restricţiilor.

În acest context, cancela-
rul Angela Merkel s-a pronun-
ţat din nou în weekend, la o 
întâlnire a parlamentarilor din 
partidul său conservator, în 
favoarea unei forme stricte de 
lockdown la nivel naţional 
pentru o perioadă destul de 
scurtă. Obiectivul ar fi  opri-

rea celui de-al treilea val al 
pandemiei, care continuă să 
ia amploare în Germania, în 
pofi da restricţiilor de circula-
ţie deja în vigoare.

În plus, guvernul său a pla-
nifi cat să înăsprească marţi le-
gislaţia anti-COVID 19 la nivel 
naţional, pentru a putea im-
pune în întreaga ţară restricţii 
tip lockdown, mergând până 
la impunerea unor interdicţii 
de circulaţie pe perioada nop-

ţii, chiar dacă acestea se vor 
lovi de o rezistenţă semnifi ca-
tivă la nivel local sau regional.

Această modifi care a legis-
laţiei în vigoare ar pune ca-
păt unui tabu în Germania, 
unde federalismul acordă pre-
rogative importante landuri-
lor în domeniul sanitar. Cu 
toate acestea, mai multe lan-
duri au fost acuzate de adop-
tarea unor măsuri lejere în fa-
ţa pandemiei.

Germania trece pragul de 3 mil. 
de infectări cu COVID-19

Ministrul sănătăţii din 
Italia, Roberto Speranza, 
a anunţat luni că va fi  
extins intervalul de timp 
între prima vaccinare şi 
rapel în cazul dozelor cu 
serurile Pfi zer şi Moderna 
de la 21 de zile câte sunt 
în prezent la 42 de zile. 

Ministrul italian a mai spus 
că dozele de AstraZeneca dis-
ponibile în urma refuzului oa-
menilor de a se vaccina cu 
acest ser vor fi  disponibile fă-
ră restricţii pentru oricine do-
reşte să primească acest vac-
cin, transmite EFE.

Într-un interviu publicat 
luni de cotidianul italian La 
Repubblica, Speranza a expli-
cat că Agenţia Italiană a Me-
dicamentelor (AIFA) "oferă 
posibilitatea unei a doua do-
ze la 42 de zile, ceea ce per-
mite recuperarea a două sau 
trei săptămâni, lucru care poa-
te fi  util în această fază. Este 
un pas înainte" pentru a pu-
tea injecta cu o primă doză 
un număr mai mare de per-
soane. Totuşi, el nu a preci-

zat de când anume va începe 
să se aplice această măsură.

În ceea ce priveşte prio-
ritatea la vaccinare, minis-
trul a menţionat că în pre-
zent sunt programate per-
soanele de peste 80 de ani, 
urmează cei între 70 şi 80 de 
ani, iar în câteva săptămâni 

cei de peste 60 de ani vor 
putea să se prezinte la cen-
tre fără restricţii pentru a se 
vaccina cu serul AstraZene-
ca rămas nedistribuit.

Speranza a dat asigurări că 
toate persoanele de peste 80 
de ani vor fi  vaccinate în apri-
lie şi că, până la sfârşitul lui 

iunie, acelaşi lucru va fi  vala-
bil şi pentru persoanele de pes-
te 60 de ani, al căror număr 
se ridică la 18 milioane. Pen-
tru aceasta, ministrul italian a 
indicat că în acest trimestru 
sunt aşteptate să sosească 50 
de milioane de vaccinuri, plus 
alte 7,3 milioane de vaccinuri 

cu serul Johnson & Johnson, 
ceea ce va oferi un impuls cam-
paniei de vaccinare, afectată 
de importante întârzieri.

În ceea ce priveşte relaxa-
rea restricţiilor, Roberto Spe-
ranza a făcut apel la pruden-
ţă pe tot parcursul lunii apri-
lie, dar a adăugat că intensi-

fi carea campaniei de vacci-
nare „va permite să privim 
cu încredere spre viitor”. În 
mai, „ar putea apărea condi-
ţiile pentru aplicarea unor 
măsuri mai puţin restrictive, 
similare celor aplicate în zo-
nele galbene”, adică zonele 
cu risc scăzut de propagare 
a coronavirusului, însă „tre-
buie să fi m cu grijă şi foarte 
prudenţi şi să facem lucruri-
le gradual”, a spus el.

Ministrul sănătăţii a amin-
tit că de luni aproape întrea-
ga Italie este sub cod epide-
miologic portocaliu, care per-
mite anumite relaxări, şi doar 
regiunile Campania, Puglia, 
Valle d'Aosta şi Sardinia se 
afl ă în continuare în zona ro-
şie. Acest lucru va permite o 
relaxare a restricţiilor pentru 
peste 48 de milioane de per-
soane, iar în timpul acestei 
săptămâni guvernul ar putea 
decide redeschiderea anumi-
tor activităţi către fi nalul lu-
nii dacă situaţia epidemiolo-
gică se îmbunătăţeşte, potri-
vit mass media locale.

Italia va extinde intervalul pentru rapel 
cu Pfizer şi Moderna, de la 21 la 42 de zile
În câteva săptămâni, persoanele peste 60 de ani pot să se prezinte fără restricţii la centrele 
de imunizare pentru a se vaccina cu serul AstraZeneca rămas nedistribuit

În ceea ce priveşte prioritatea la vaccinare, ministrul sănătății din Italia a menţionat că în prezent sunt programate persoanele de peste 80 de ani
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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)
¤ 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 telefon 
0787-869474.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.
¤ Cumpăr apartament 3 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blo-
cul are lift. Tel. 0787-869474.
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ 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 telefon 
0787-869474.
¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel Vlai-
cu, orientare S-E, supr. 78 de 
mp, compus din bucătărie, hol, 
living, 3 dormitoare, 2 băi, 1 că-
mară, 2 balcoane, 1 cămară pe 
casa scării, sistem încălzire calo-
rifere, centrală proprie, ferestre 
cu geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-

partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
informaţii și alte detalii sunaţi la 
telefon 0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informații și alte 
detalii sunați la telefon 0749-
509107. (14.14)
¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.
¤ Cumpăr casă cu teren, mai ve-
che sau demolabilă, situată în 
zona bună. Aștept telefoane la 
0787-869474.
¤ 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.
¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.
¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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TUIT

mobilată, utilată, mașină de 
spălat, balcon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.
¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament mo-
bilat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.
¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0749-010592.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0740-694047.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0740-694047.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.
¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Ka-
ufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, C.T., 
balcon, internet, cablu, parcare, 
zona gării, preț 350 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru in-
formaţiile suplimentare apelaţi 
la tel. 0742-431611.
¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept telefoa-
ne la 0749-974302.

SC YANNGO SRL 

angajeaza 4 muncitori 

necalifi cati in constructii. 

Pentru detalii, la sediul 

fi rmei in Sat Apahida, 

Str. Libertatii nr. 1, jud 

Cluj sau la numarul de 

telefon: 0744563045.

¤ Clujean caut de lucru în 
construcții, cu plata la zi sau la fi -
ecare sfârșit de săptămână. 
Aștept oferte la nr. de tel. 0749-
074302.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 

cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

SC Mtstroy SRL 
angajează inginer 
construcții civile 

și 4 săpători manuali, 
vorbitori de limba turcă 
și/sau engleză, lucrări 
reabilitare apă canal, 

orașul Turda, jud. Cluj. 
Vă rugăm trimiteți CV 

pe email: 
contact@mtstroy.eu.

Telefon: 0747979870

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer seri-
ozitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.
¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

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 marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.
¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea 
Florești-Bucium-Piaţa Flora sau 
aduc copii de la școală, activităţi 
sportive. Aștept telefoane la 
0759-660846.
¤ Recuperare taxe auto plătite în-
cepând din 2016 care nu au fost în-
că restituite. Tel – 0736 – 138 193.
¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de 
birouri, de preferat în zona Sig-
ma Center, Calea Turzii, cart. Bu-
nă Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog la te-
lefon 0743-535278.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0740-252139.
¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.
¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.
¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

AUTO/MOTO

¤ 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.

UZ CASNIC

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.
¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (4.7)
¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (4.7)
¤ Vând mașină de tricotat SI-
MAC DX 2000, cu 100 de ace, 
front de lucru. Pentru informații 
suplimentare sunați la 0743-
515388 sau 0264-440108. (4.7)
¤ 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 deta-
lii la tel. 0748-220979. (4.7)

ELECTRO

¤ 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 apa-
raturi electonice, unele noi. In-

formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru cen-
trale termice. Informații la tele-
fon 0743-515388 sau 0264-
440108.

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare foar-
te bună, toaletă cu oglindă ovală, 
vitrină, război de ţesut în stare foar-
te bună, pentru decor, preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la telefon 0740-206335.

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinență, toate mărimile, la 
preț bun. Pentru informații și de-
talii suplimentare sunați la tele-
fon 0744-282885. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (50.60)

¤ Vând miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preț 
10 RON/kg, producție 2020, pro-
dus bio din zonă nepoluată. 
Informații suplimentare la tel. 
0748-220979. (4.7)

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cate constatator 
pentru puncte de lucru la S.C. 
Datum D S.R.L., RO 13790599. 
Le declarăm nule.
¤ GE CAR NORD LUX S.R.L., cu 
C.U.I. 41386775, J12 /4026 
/2019, pierdut certifi cat de înre-
gistrare. Se declară nul.

LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Vultureni, Judetul Cluj, PRINCIPALA 
NR.73, Vultureni, judeţul Cluj, telefon 0264271078, fax 
0264271032, email primaria_vultureni@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi carea bunului care ur-
mează să fi e închiriat: parte din imobilul afl at in domeniul 
public al comunei Vultureni, judetul Cluj, care se identifi că 
cu număr cadastral 55005 Vultureni, format din 3 încăperi 
în suprafață de 32 mp și spații comune în suprafață de 18 
mp (suprafață totală de 50 mp) precum si parte din terenul 
aferent constructiei, având destinația de activități medicale 
sau conexe activității medicale, respectiv cabinet medicină 
dentară/cabinet stomatologic. Închirierea se face conform 
art.332-335 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administra-
tiv, cu modifi carile si completarile ulterioare și a Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Vultureni nr.13/31.03.2021
3. Informații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele in-
teresate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin punerea la dispozitia persoanei interesa-
te care a inaintat o solicitare in acest sens a unui exemplar 
din documentatia de atribuire, pe suport hartie si/sau pe 
suport magnetic si se ridica de la sediul Primariei comunei 
Vultureni, judetul Cluj
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/com-
partimentului din cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: Viceprimar - 
doamna Chiș Viorica
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi carilor: 07/05/2021, 
ora 9.00
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14/05/2021, ora 9,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura 
Primăriei comunei Vultureni, județul Cluj (Localitatea Vul-
tureni nr.73, judetul Cluj)
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare 
ofertă: un (1) exemplar
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 14/05/2021, ora 9,30, la sediul Pri-
măriei comunei Vultureni, județul Cluj (Localitatea Vultu-
reni nr.73, judetul Cluj)
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigii-
lor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Cluj, Calea Dorobantilor nr.2-4, municipiul Cluj-Na-
poca, judetul Cluj, tel. 0264596110, fax 0264595844, e-
mail tr-cluj@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării : 12/04/2021
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

NOTIFICARE

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul 
în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 38, et.1, ap. 18, 
jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 1246 
și având C.I.F. 43151830, reprezentată prin asociat 
coordonator Sandra Dodu, în calitate de administrator 
judiciar provizoriu al societății TERRAMATIC INVEST S.R.L 
(în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), 
conform Sentinței civile nr. 651 pronunţată în ședința 
publică din data de 30.03.2021, în dosarul nr. 
39/1285/2021, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, 

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societății TERRAMATIC INVEST S.R.L (cu 
sediul în Sat Baciu, Comuna Baciu, Strada TRANSILVANIEI, 
Nr. 392, Ap. 3, Județ Cluj,  C.U.I. 29974245, J12/802/2012) 
că faţă de aceasta a fost deschisă procedura insolvenţei în 
formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în 
consecinţă:      

1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este 05.05.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea, comunicarea și publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență a tabelului preliminar al creanţelor este 
14.05.2021.

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

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
împotriva tabelului preliminar de creanțe și pentru 
defi nitivarea tabelului de creanțe este 25.05.2021.

5. Prima ședință a Adunării creditorilor societății 
TERRAMATIC INVEST S.R.L. va avea loc în data de 19.05.2021, 
ora 12.00, la sediul VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. din Cluj-
Napoca, Calea Dorobanților, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj.    

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreținere la reţeaua publică de 

alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, 
după cum urmează:

MARȚI, 13 APRILIE 2021
Localitatea:Cămărașu 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1.Str. Petofi  Sandor;  
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 11:00 – 17:00;

MIERCURI, 14 APRILIE 2021
Localitatea: Năoiu 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

JOI, 15 APRILIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1.Str. Tulgheșului; str. Ghimeșului; 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00;

Localitatea: Florești
Strada/lista străzilor afectate:
1.Str. Fagului;  
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 12:00;
Localitatea: Sâmboleni 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le 
acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienții din zonele afectate sunt 
anunțați cu cel puțin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunț în mass-media. 
În cazul clienților care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o notifi care prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienților și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei 
pentru a fi  notifi cați prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. SMART PREST RESTAURANT 
S.R.L. cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța 
nr. 18, ap. 1, județul Cluj, Număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/354/2015, C.U.I. 34078713, că s-a deschis 
procedura simplifi cată a insolvenței împotriva acesteia 
potrivit sentinţei comerciale din data de 08.04.2021 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
62/1285/2021.

Termene: depunere opoziții la deschiderea procedurii 7 
zile de la data notifi carii; depunere declaraţii de creanţă 
15.05.2021; tabel preliminar 25.05.2021; contestații la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în B.P.I.; tabel defi nitiv și soluționare eventuale 
contestații 24.06.2021.

Ședinta adunarii creditorilor: 31.05.2021, ora 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar provizoriu, Cluj-Napoca, aleea 
Bizușa nr. 1, Județul Cluj.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar provizoriu 
Curta Eva, tel. 0722-310693, email eva.curta@yahoo.com. 

CONVOCATOR

ELECTROSERVICE S.C.M. convoacă Adunarea 
generală ordinară a membrilor cooperatori în data de 

27.04.2021, ora 9,30, în Sala de ședinţă a Clubului 
Sportiv Voinţa, Cluj-Napoca, aleea Prof. Valeriu Bologa 

nr.55A, ora 9.30, cu următoarea ordine de zi:

1. Raport al activităţii economice pe anul 2020, aprobarea 
situaţiilor fi nanciare pe anul 2020, execuţia bugetului de 
venituri și cheltuieli;
2. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
și a indicatorilor de performanţă;
3. Programul de modernizare și investiţii pe anul 2021
4. Raportul administratorilor;
5. Raportul cenzorului;
6. Raportul responsabilului cu probleme sociale.
7. Aprobarea unor modifi cări la sistemul de salarizare.
8. Diverse.

Deasemenea, ELECTROSERVICE S.C.M. convoacă 
Adunarea generală extraordinară, la aceeași dată și loc, 
ora 10.30, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înstrăinării unui imobil proprietate a 
Electroservice SCM. 

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

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

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

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

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

organizează licitaţie publică pentru vânzarea LA PACHET 
a activelor constând în:

 Echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcţii, obiecte de inventar – preţ de strigare 
10.000,00 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 27.04.2021, ora 15:00.

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

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator   Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

LICITAŢIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

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

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

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

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare total 670.022,57 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 16.04.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator   Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

S.C. PROIECT IMO UNU S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat de intenţia realizării unui Plan 
Urbanistic Zonal conform Legii nr. 350/2001actualizata: 
„Elaborare P.U.Z.: schimbare destinaţie teren din zona 
industrială în zona de locuinţe, construire ansamblu rezidenţial“, 
localizat în comuna Apahida, sat Sânnicoară, str. Elicei, nr. 
10C, jud. Cluj.

Planul urbanistic zonal poate fi  consultat la sediul Primăriei 
Comunei Apahida din str. Libertăţii nr. 122, comuna Apahida 
jud. Cluj.
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Voleibaliştii au luat 
un punct la Dej
Echipa de volei masculin ”U” 
Cluj a participat în perioada 
8-10 aprilie la Turneul 1 al fazei 
a doua din Divizia A1 la mascu-
lin pentru locurile 5-8.
Sportivii noștri au jucat joi, 8 
aprilie, în compania gazdelor de 
la CS Unirea Dej în faţa cărora 
au reușit să câștige doar două 
seturi, scorul fi nal fi ind de 3:2 
pentru dejeni ( 21:25, 24:26, 
25:20, 25:14, 15:13). 
Universitarii clujeni au obţinut 
astfel 1 punct în urma primului 
meci al turneului. În următoarea 
zi, elevii lui Romeo Lotei au ju-
cat împotriva CS Știinţa 
Explorări Baia Mare, învingătoa-
re fi ind echipa adversă, scor 3:0 
(26:24, 25:19, 25:15). Ultima 
zi a turneului a adus „alb-negri-
lor” o nouă înfrângere în meciul 
cu CS Dinamo București, scor 
0:3 (17:25, 15:25, 21:25).
Voleibaliștii universitari își 
menţin poziţia în clasament, 
aceștia fi ind pe locul 7 cu 22 
de puncte. Pe locul 6 se afl ă 
CS Unirea Dej cu 31 de puncte, 
iar pe 8 CS Știinţa Explorări 
Baia Mare cu 18.

Loredana Toma, 
remarcată la CE 
de la Moscova
Loredana Toma a fost desemna-
tă cea mai bună halterofi lă a 
Campionatelor Europene de la 
Moscova, încheiate duminică și 
la care a cucerit trei medalii de 
aur la cat. 64 kg.
Toma, care a obţinut aurul la 
smuls cu 114 kg, nou record 
european, s-a impus la arun-
cat cu 130 kg, iar la total a 
avut 244 kg.
Conform clasamentului Sinclair, 
alcătuit de forul european de 
specialitate (EWF), Toma ocupă 
primul loc, cu 317,1 puncte, ur-
mată de britanica Sarah Davies 
(cat. 64 kg), cu 299,4 puncte, și 
de Kamila Konotop (Ucraina), la 
cat. 55 kg, cu 298 puncte. Pe lo-
cul patru se afl ă o altă româncă, 
Monica Csengeri, triplă campi-
oană europeană la cat. 49 kg, 
cu 295,8 puncte.
Loredana Toma a ajuns la 12 
medalii de aur cucerite la 
Europene, după triplele realiza-
te în 2017 la Split, 2018 la 
București și 2019 la Batumi.

Un nou turneu 
pentru „U” Cluj 
la baschet
Sala Sporturilor din Tg. Mureș a 
găzduit sâmbătă și duminică 
Turneul 4A al Ligii I de baschet 
masculin.
Baschetbaliștii ”U” Cluj au dispu-
tat sâmbătă, 10 aprilie, meciul 
restanţă al etapei întâi din cam-
pionat, în compania gazdelor de 
la CS Universitar Târgu Mureș, 
în faţa cărora au cedat cu scorul 
de 80 la 112, pe sferturi: 27:27, 
14:34, 16:31 și 23:20.
Ieri, 11 aprilie, „studenţii” antre-
naţi de Florin Covaciu s-au im-
pus cu scorul de 99:65 (24:22, 
32:18, 24:12, 19:13) în meciul 
cu ACSB Liliecii București. 
Partida a contat pentru etapa a 
9-a a Ligii I de baschet masculin.
Universitarii clujeni ocupă locul 
6 în clasament, cu 9 puncte, la 
egalitate cu locul 5, CSU Știinţa 
București și cu 7 puncte în urma 
liderului CS Rapid București.

Pe scurt

PUBLICITATE

Ovidiu Blag este noul 
director executiv 
de la Universitatea Cluj, 
propus de noul președinte, 
Constantin Răduţă.

Noul preşedinte al FC U-
niversitatea Cluj, Constan-
tin Răduţă, l-a cooptat pe 
Ovidiu Blag pentru a prelua 
conducerea executivă a clu-
bului, propunerea acestuia 
fiind acceptată:

„Azi (n.r. duminică), 11 
aprilie, i-am propus domnu-
lui Ovidiu Blag să preia con-
ducerea executivă a clubului 
Universitatea Cluj, propune-
re pe care a acceptat-o. Îm-
preună vom forma o echipă, 
urmând a ni se alătura şi alţi 
membri intr-o construcţie pe 
care ne-o dorim foarte soli-
dă”, a declarat Răduţă.

Reprezentantul Universită-
ţii Babeş-Bolyai, domnul Con-
stantin Raduţă, a fost numit, 
vineri, în funcţia de preşedin-
te al FC Universitatea Cluj.

Noul conducător al clubului 
este un apropiat al sportului clu-
jean, fi ind în trecut manager al 
Sălii Sporturilor „Horia Demi-
an” şi administrator al Parcului 
Sportiv „Iuliu Haţieganu”.

Constantin Răduţă are o 
misiune extrem de difi cilă la 
Universitatea Cluj şi va trebui 
să ducă echipa în Liga 1 în 
următorul sezon. Stagiunea 
2020/2021 este compromisă 
şi formaţia ardeleană va mai 
juca un an în eşalonul secund.

Rămâne de văzut dacă Da-
niel Stanciu va continua la U-
niversitatea Cluj sau va fi  în-
locuit în următoarea perioadă.

Ovidiu Blag, noul director 
executiv de la „U” Cluj

CFR Cluj, FCSB, U Craiova, 
Sepsi Sfântu Gheorghe, 
Academica Clinceni 
şi FC Botoşani sunt cele 
şase echipe califi cate 
în play-off-ul Ligii 1.

Play-off-ul din Liga 1 înce-
pe pe 17-18 aprilie 2021 şi va 
ţine 10 etape în care echipele 
se duelează de câte două ori.

Program play-off  Liga 1 
sezonul 2020-2021. 
Când se joacă meciurile:

Etapa 1 (17-18 aprilie)
• FCSB – FC Botoşani
• CFR Cluj – Academica
• U Craiova – Sepsi
Etapa 2 (20-21-22 aprilie)
• Academica – FCSB
• Sepsi – CFR Cluj
• FC Botoşani – U Craiova
Etapa 3 (24-25 aprilie)
• FCSB – Sepsi
• CFR Cluj – U Craiova
• FC Botoşani – Academica
Etapa 4 (27-28-29 aprilie)
• U Craiova – FCSB
• Sepsi – Academica
• CFR Cluj – FC Botoşani
Etapa 5 (1-2 mai)
• FCSB – CFR Cluj
• Academica – U Craiova
• FC Botoşani – Sepsi
Etapa 6 (8-9 mai)
• FC Botoşani – FCSB
• Academica – CFR Cluj
• Sepsi – U Craiova

Etapa 7 (15-16 mai)
• FCSB – Academica
• CFR Cluj – Sepsi
• U Craiova – FC Botoşani
Etapa 8 (18-19-20 mai)
• Sepsi – FCSB
• U Craiova – CFR Cluj
• Academica – FC Botoşani
Etapa 9 (22-23 mai)
• FCSB – U Craiova

• Academica – Sepsi
• FC Botoşani – CFR Cluj
Etapa 10 (29-30 mai)
• CFR Cluj – FCSB
• U Craiova – Academica
• Sepsi – FC Botoşani

Marele derby între CFR 
Cluj şi FCSB este programat 
în etapa a 5-a, respective eta-
pa a 10-a. Nu este exclus ca 

lupta la titlu să fi e decisiă la 
partida respectivă.

CFR Cluj pleacă
de pe locul 2 în play-off 

Istoria spune că forma-
ţia care se impune în sezo-
nul regulat va fi cea care 
ridică marele trofeu la fina-
lul sezomului.

Ordinea în clasamentul din 
Liga 1 se prezintă astfel îna-
inte de play-off.
1. FCSB – 33 puncte
2. CFR Cluj – 32 puncte
3. U Craiova – 29 puncte
4. Sepsi – 23 puncte
5. Academica – 22 puncte
6. FC Botoşani – 21 puncte

Bătălia pentru titlu este mai 
intensă ca niciodată, deoarece 
România nu mai poate trimite 
echipe direct în Europa League. 
Câştigătoarea titlului merge di-
rect în turul 1 preliminar din Li-
ga Campionilor, în timp ce locul 
2 va juca în UEFA Europa Con-
ference League. Echipa de pe lo-
cul 3 din play-off va juca cu for-
maţia care se impune în barajul 
echipelor care se impun în 7-8 
şi câştigătoarea merge în UEFA 
Europa Conference League.

CFR Cluj a remizat, 0-0, în 
ultimul meci din sezonul re-
gulat cu Universitatea Craio-
va. Ardelenii au primit goluri 
într-un singur meci din ulti-
mele opt (trei, toate în meciul 
cu FCSB). Universitatea şi CFR 
sunt echipele cu cele mai bu-
ne apărări din Liga ( (14 go-
luri primite, respectiv 15).

Universitatea e neînvinsă 
de cinci etape (trei victorii, 
două egaluri), în care nu a în-
casat gol, având un singur gol 
primit în ultimele zece etape.

PROGRAM PLAY-OFF LIGA 1 ÎN SEZONUL 2020/2021 

CFR Cluj debutează cu Academica Clinceni
CFR Cluj începe play-off-ul cu Academica Clinceni, într-o partidă care se va disputa în Gruia

CFR Cluj joacă cu Academica Clinceni în prima etapă din play-off 
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