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SĂNĂTATE

Bolnavii, „la grămadă” 
la Casa de Pensii
La Casa de Pensii Cluj-Napoca nu se ţine cont 
de regulile impuse de autorităţi pentru a stopa 
răspândirea coronavirusului.  Pagina 7

ACTUALITATE

Se deschid 12 noi centre 
de vaccinare cu Pfizer
Din 20 aprilie, în Cluj, vor mai fi  deschise 12 
centre de vaccinare cu câte un fl ux fi ecare, cu 
vaccinul Pfi zer/BioNTech.  Pagina 5

ACTUALITATE

În România ajung 
avioane de luptă 
din Marea Britanie
Avioanele RAF se vor deplasa în România pen-
tru a contracara agresiunea lui Putin în Europa 
de Est. Suntem la „un pas de război”? Pagina 9

ACTUALITATE

Casă din baloţi, 
exemplu pentru clujeni
O casă din baloţi de paie, din localitatea Să-
licea, a fost lăudată de Claudiu Salanţă, ar-
hitectul-şef al judeţului.  Pagina 6
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

318 1.778 660 95 5 8
Situația epidemiologică în județul Cluj – 13 aprilie 2021

EDUCAȚIE

Orele remediale vor fi reluate 
în anul școlar 2021 - 2022

ACTUALITATE

Certificatul de vaccinare ar putea intra 
în vigoare la sfârșitul lunii iunie

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîm-
peanu, a declarat că programul 
de ore remediale va fi  extins şi 
pe parcursul întregului an şcolar 
2021 – 2022, pentru recuperarea 
pierderilor educaţionale înregis-
trate pe fondul pandemiei.

„Conştientizând nevoia de re-
cuperare a pierderilor educaţi-
onale, acest program se va ex-
tinde şi pe parcursul întregului 
an şcolar 2021 – 2022”, a spus 
ministrul, într-o conferinţă or-
ganizată în cadrul Campaniei 
naţionale „Vaccinare şi testare 
pentru învăţare”.

Potrivit acestuia, niciun sis-
tem de educaţie din lume nu a 
fost pregătit pentru această pe-
rioadă de criză sanitară, în ca-
re pierderile înregistrate sunt 
mari şi foarte mari.

„Această perioadă de criză 
pentru care nu numai sistemul 
de educaţie din România nu a 

fost pregătit, niciun alt sistem 
din lume – nici măcar din ţările 
cele mai avansate, către care ne 
uităm cu admiraţie – nu au fă-
cut faţă acestei perioade. Pierde-
rile sunt mari şi foarte mari”, a 
afi rmat Sorin Cîmpeanu.

Acesta a menţionat că apreci-
ază efortul depus în această pe-
rioadă de cadrele didactice, care 
nu erau pregătite pentru sistemul 
de predare online.

„Activităţile didactice au înce-
put şi fi nalitate. Evaluare, exami-
nare. Îmi spune cineva că am avut 
evaluare, examinare relevantă? Că 
poate garanta cine a răspuns din 
spatele ecranului, atâta vreme cât 
noi am avut reticenţă şi la a cere 
să lucreze cu camera video deschi-
să? Toate aceste lucruri au generat 
pierderi. Pierderile sigur că se în-
cearcă să fi e recuperate prin pro-
gramul naţional de ore remediale”, 
a mai spus ministrul.

Comisarul european pentru 
justiţie, Didier Reynders, a de-
clarat ieri că se aşteaptă ca 
pașaportul digital de vaccinare 
european anti-COVID-19 să fi e 
demarat mai întâi cu un proiect 
pilot la începutul lunii iunie, ast-
fel încât sistemul complet şi re-
glementările care-l însoţesc să 
intre vigoare la sfârşitul acele-
iaşi luni, odată cu începerea se-
zonului estival, relatează genţi-
ile AFP şi EFE.

Comisarul european a făcut 
această declaraţie în faţa Co-
misiei pentru libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri interne a Par-
lamentului European. Acesta 
din urmă şi statele membre ale 
UE (Consiliul UE) încă îşi ela-
borează poziţiile de negociere 
asupra certifi catului european 
de vaccinare, cu obiectivul ca 
la sfârşitul lunii mai să defi ni-
tiveze regulamentul necesar, 

pe care Parlamentul European 
să-l poată aproba în sesiunea 
plenară din 7-10 iunie.

Acest „certificat verde” di-
gital va permite o mai bună 
mobilitate între statele UE în 
contextul pandemiei CO-
VID-19, posesorii documentu-
lui (în format fizic sau digi-
tal) putând să dovedească cu 
acesta că au fost vaccinaţi an-
ti-COVID-19, că au fost testaţi 
negativ în urma unei probe 
PCR recente sau că sunt imu-
nizaţi în urma unei infectări 
de care s-au vindecat, evitând 
astfel restricţiile (carantină, 
testare) în ţara de destinaţie.

Didier Reynders a confi rmat 
că statele UE nu vor fi  obligate 
să accepte pentru certifi catul de 
vaccinare doar vaccinurile au-
torizate la nivel european, a-
vând libertatea să accepte şi al-
te vaccinuri anti-COVID-19.

Vaccinare fără programare 
cu serul AstraZeneca
Românii se pot prezenta la centrele de vaccinare doar cu buletinul

Cluj-Napoca intră în era digitalizării!

Strategia de transformare digitală a Clujului a fost prezentată luni și urmează să fie implementată pe parcursul anilor următori. 
Aceasta va fi supusă dezbaterii publice, iar apoi documentul va fi înaintat Consiliului local. Pagina 3

Cluj-Napoca a scăpat de restricțiile suplimentare
Magazinele și terasele din municipiu pot funcționa până la ora 21, iar circulația este permisă până la 22, în timpul săptămânii. 
Cluj-Napoca a ajuns marți la o rată a incidenței de 6,62 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Pagina 3

Persoanele care vor să se vaccineze cu AstraZeneca nu vor mai avea nevoie de programare. 
Măsura intră în vigoare peste câteva zile. Pagina 5
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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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Câteva trotuare şi drumuri 

din municipiul Dej se afl ă 

în curs de modernizare. 

Zonele vizate sunt străzile 

Dobrogeanu Gherea 

şi Crângului, a declarat 

primarul Costan Morar.

Primarul municipiului Dej, 

Costan Morar, a anunţat că 

mai multe lucrări de moder-

nizare se afl ă în curs de des-

făşurare în câteva zone din 

oraş. Se lucrează la trotuare 

şi încep pregătirile pentru mo-

dernizarea drumurilor.

„Lucrările de infrastruc-

tură pe strada Dobrogeanu 

Gherea sunt în plină desfă-

şurare. După lucrările reali-

zate pe strada Unirii şi în 

zona sensului giratoriu de 

la Carrefour, în aceste zile 

se intervine pentru moder-

nizarea trotuarelor pe stra-

da Dobrogeanu Gherea şi pe 

strada Crângului, în zona 

blocurilor L10-L7, precum 

şi la pregătirile pentru mo-

dernizarea carosabilului”, a 

anunţat primarul pe reţele-

le de socializare.

Lucrările fac parte din 

proiectul cu finanţare ne-

rambursabilă „Moderniza-

rea coridorului integrat de 

mobilitate urbană, reprezen-

tat de strada Unirii, strada 

Dobrogeanu Gherea, strada 

Ecaterina Teodoroiu, strada 

Regina Maria, Strada Mircea 

cel Bătrân, strada Mărăşeşti 

(între Mircea cel Bătrân şi 

str. Gh. Şincai), strada Ghe-

orghe Şincai, strada 1 Mai 

(între strada G. Coşbuc şi 

strada I.P. Reteganul), stra-

da Crângului”, finanţat prin 

Programul Operaţional Re-

gional–REGIO (2014-2020), 

a arătat primarul din Dej.

Se modernizează mai multe străzi din Dej

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a declarat că până în 

2026, în oraş va exista 

doar transport public 

ecologic şi nepoluant. 

Vor fi investiţi bani 

şi pentru modernizarea 

spaţiilor verzi 

din mai multe cartiere.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat că până în 2026, în 

oraş va exista doar trans-

port public ecologic şi ne-

poluant, 33% din autobuze 

fiind deja electrice. Vor fi de 

asemenea modernizate şi 

amplasate mai multe spaţii 

verzi în cartierele clujene, 

investiţia pentru acest sec-

tor depăşind suma de 100 

de milioane de euro.

Transport în comun 
nepoluant în toată zona 
metropolitană, în 2028

Primarul Emil Boc a anun-

ţat că nu doar municipiul 

Cluj-Napoca, ci întreaga zo-

nă metropolitană va avea 

transport în comun 100% 

nepoluant, până în anul 

2028. Promis iniţial pentru 

anul 2026, obiectivul muni-

cipalităţii de a ajunge în în-

tregime la transport public 

în comun electric, nepolu-

ant va fi atins în anul 2028, 

estimează primarul Emil Boc. 

El a menţionat că termenul 

a fost extins deoarece atât 

flota care deserveşte muni-

cipiul Cluj-Napoca, cât şi 

autobuzele care asigură 

transportul în comun în zo-

na metropolitană vor trebui 

să fie nepoluante.

„2028 este anul în care 

vom avea întreaga flotă de 

transport în comun nepolu-

antă. Am avansat iniţial anul 

2026, l-am analizat cu bu-

getul pe masă şi cu toate 

documentele, iar 2028 este 

termenul pe care l-am sta-

bilit. Cluj-Napoca este prins 

într-un program de trans-

port metropolitan, noi asi-

gurăm transportul nu doar 

în Cluj-Napoca, ci în toate 

comunele din preajma Clu-

jului”, a declarat Emil Boc, 

într-o intervenţie telefonică 

la RFI, în 2020.

Edilul a afi rmat că muni-

cipiul Cluj-Napoca nu doar 

că domină România în dome-

niul transportului alternativ, 

nepoluant, fi ind primul oraş 

care a introdus autobuzele 

electrice, ci este şi un oraş de 

referinţă în Uniunea Europea-

nă, în acest domeniu.

„La acest capitol, Clujul 

domină România şi este un 

oraş de referinţă în Europa, 

pentru că deja avem peste 40 

% din fl ota de transport a 

oraşului electrică, nepoluan-

tă. Obiectivul nostru este ca, 

până în 2028, în integralita-

te, fl ota de transport a oraşu-

lui să fi e electrică, nepoluan-

tă, pentru că astăzi, trei cu-

vinte sunt de importanţă ca-

pitală în Europa şi care vor 

ghida resursele fi nanciare: 

green, digital şi resilience. Tot 

ce înseamnă green, nepolu-

ant, de la transport până la 

mediu, de la colectare selec-

tivă, până la parcuri şi spa-

ţii de agremenet, aceste di-

mensiuni sunt prioritatea ze-

ro a municipiului Cluj-Napo-

ca. În materie de transport, 

ne axăm în continuare pe 

transportul public nepoluant 

prin autobuze electrice, tro-

tinete, troleibuze, tramvaie. 

De asemenea, avem benzi de-

dicate pentru transportul în 

comun, avem multe lucruri 

realizate în acest sens şi vom 

continua această politică”, a 

mai spus Boc, anul trecut.

Clujul va avea, până în 2026, 
doar transport public nepoluant
Primarul Emil Boc: „Fiecare maşină din oraş afectează calitatea vieţii”

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Suntem primul oraș din fostul bloc 
comunist care aderă la proiectul 
orașelor verzi. În limbaj popular, 
o viață mai bună. Vom avea o viață 
mai frumoasă, mai occidentală. 
Suntem primul oraș din România 
care a implementat autobuzele 
electrice, 33% din totalul lor fi ind 

electrice. Până în 2026 vrem să fi e 
toată fl ota electrică. Fiecare mașină 
din acest oraș afectează calitate
a vieții pentru oameni. Metroul 
și trenul metropolitan sunt susținute 
de UE, pentru a crește calitatea 
vieții și a reduce poluarea. 
De anul viitor vom trece la licitație“

Emil Boc, a declarat că până în 2026, în oraş va exista doar transport public ecologic şi nepoluant
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Diana CÎMPEAN 
Narcisa BUD 
redactia@minitorulcj.ro

Strategia de transformare 

digitală a municipiului 

a fost prezentată luni, 

urmând a fi  implementată 

pe parcursul 

anilor următori.

Utilizarea tehnologiei pen-

tru creşterea calităţii vieţii în 

Cluj-Napoca este una dintre 

priorităţile municipalităţii clu-

jene, astfel încât administra-

ţia să fi e una deschisă, iar ser-

viciile oferite cetăţenilor să se 

ridice la exigenţele acestora. 

Pentru o colaborare strânsă şi 

efi cientă între comunitatea de 

IT şi administraţia locală, Pri-

măria Cluj-Napoca a consti-

tuit la începutul anului 2017, 

alături de cele două clustere 

clujene de specialitate, Con-

siliul Consultativ pentru An-

treprenoriat şi Inovare in IT.

Luni, Consiliul Consultativ 

pentru Antreprenoriat şi Ino-

vare în IT s-a întrunit în Sala 

de sticlă a primăriei pentru a 

discuta despre Strategia de 

transformare digitală a muni-

cipiului Cluj-Napoca. Strate-

gia a fost prezentată de Călin 

Hinţea, decanul Facultăţii de 

Ştiinţe Politice, Administrati-

ve şi ale Comunicării (FSPAC) 

a Universităţii Babeş-Bolyai şi 

de Nicolae Urs, prodecan 

FSPAC. Documentul are la ba-

ză o analiză temeinică şi sub-

liniază priorităţile strategice 

cheie pentru transformarea 

digitală a oraşului: centrarea 

pe cetăţean, rolul esenţial al 

educaţiei şi al educaţiei digi-

tale, prioritizarea inovării în 

toate domeniile şi în toate for-

mele, interoperabilitate, inte-

grarea serviciilor şi deschide-

rea seturilor de date.

Boc: „Scopul este 
ca cetăţeanul 
să depună documentele 
o singură dată”

Primarul Emil Boc a de-

clarat, pentru monitorulcj.ro, 

că strategia urmăreşte inter-

conectarea bazelor de date, 

astfel încât cetăţenii să nu 

mai fi e nevoiţi să prezinte 

anumite documente care exis-

tă deja în format electronic 

la Primărie.

„Strategia de digitalizare 

va fi implementată atât în 

interiorul Primăriei Cluj-Na-

poca, cât şi în exteriorul ei, 

în cadrul regiilor şi servici-

ilor conexe, fie că vorbim 

de Oficiul de Cadastrare, de 

Carte Funciară, ANAF, Gaz 

sau Electrica. Bazele de da-

te trebuie interconectate, 

astfel încât actele eliberate 

de administraţia locală să 

fie recunoscute de toate in-

stituţiile, acestea să nu mai 

ceară semnătura olografă a 

cetăţeanului, semnătura di-

gitală să fie recunoscută pes-

te tot. Este important să 

avem de asemenea o inter-

conectare a bazelor de date 

naţionale, de la evidenţa 

proprietăţilor, la cea a pen-

siilor”, a declarat edilul.

Digitalizarea, dependentă 
de legislaţia naţională

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a afi rmat că, pen-

tru ca digitalizarea la nivel lo-

cal să poată fi  realizată, este 

nevoie ca procesul să fi e du-

blat la nivel naţional prin 

schimbări legislative.

„Pentru ca aceste lucruri 

să fi e posibile, trebuie modi-

fi cată legislaţia care în pre-

zent nu permite anumite pro-

ceduri digitale, spre exemplu, 

să fi e schimbată procedura 

în aşa fel încât procesul ver-

bal al unei şedinţe de Consi-

liu Local să poată fi  trimis la 

Prefectură în format electro-

nic şi nu pe hârtie, aşa cum 

e acum. La nivel local, în Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca, putem implementa stra-

tegia de digitalizare în urmă-

torii doi ani”, a mai spus pri-

marul Emil Boc.

Strategia, dezvoltată 
de specialiştii FSPAC

Prodecanul Facultăţii de 

Ştiinţe Politice, Administra-

tive şi ale Comunicării, Ni-

colae Urs, a vorbit pentru 

monitorulcj.ro despre strate-

gia dezvoltată de specialiş-

tii facultăţii.

„Strategia de transforma-

re digitală a fost ideea Con-

siliului Consultativ de Antre-

prenoriat şi Inovare într-o în-

tâlnire avută în toamna anu-

lui 2019, iar odată ce ideea a 

apărut, FSPAC a fost delega-

tă să coordoneze această stra-

tegie. Strategia nu este o idee 

a FSPAC, ci a comunităţii. În 

timpul acestui proiect am avut 

întâlniri cu sute de oameni 

din comunitate, din acest do-

meniu şi am preluat idei ori 

propuneri în legătură cu dru-

mul pe care Clujul trebuie să 

îl urmeze, deoarece vrem sau 

nu vrem, transformarea digi-

tală vine peste comunitate, 

iar ideea este dacă eşti pre-

gătit sau nu”, a declarat pen-

trumonitorulcj.ro, prodecanul 

FSPAC, Nicu Urs.

În ceea ce priveşte durata 

realizării strategiei, Nicu Urs 

a precizat că bazele acesteia 

au fost puse încă din anul 

2019: „Cam un an şi jumăta-

te a durat rularea efectivă a 

strategiei, după care avut loc 

prima rundă de întâlniri pen-

tru ultimele ajustări, strate-

gia fi ind acum prezentată în 

cadrul Consiliului Consulta-

tiv. Ulterior, aceasta va fi  pu-

să în dezbatere publică, du-

pă care va fi  înaintată către 

Consiliul Local”.

Digitalizarea în contextul 
pandemiei de COVID-19

Prodecanul FSPAC a expli-

cat că importanţa digitaliză-

rii a crescut în rândul oame-

nilor, în special odată cu de-

butul pandemiei.

„S-a demonstrat acum cât 

de importantă este digitaliza-

rea, iar aici vorbim de felul în 

care comunitatea se adaptea-

ză dezvoltării tehnologice şi 

noilor metode de muncă sau 

distracţie, legate de mediul on-

line. Există şi piedici însă, în 

implementarea transformării 

digitale, acestea fi ind mai de-

grabă la nivel naţional, nu lo-

cal. Ne-am dori o coordonare 

mai bună de la nivel central 

pentru construirea unui eco-

sistem de digitalizare în Ro-

mânia”, a spus Nicu Urs.

Ceea ce el consideră că ar 

trebui să vină din partea au-

torităţilor centrale sunt aspec-

te precum o identitate digita-

lă, registre autentice, interco-

nectare ori standardizare.

„O altă piedică considera-

bilă este reprezentată de nive-

lul scăzut al competenţelor di-

gitale în rândul populaţiei. De-

geaba ai servicii digitale bine 

concepute, dacă ele nu pot fi  

accesate de oameni pentru că 

nu există cunoştinţe”, a expli-

cat prodecanul.

Conform acestuia, strate-

gia de transformare digitală 

este una făcută pentru o pe-

rioadă de 7 ani, aceasta ur-

mând să fi e constant ajusta-

tă şi actualizată permanent.

Strategia de transforma-

re digitală a municipiului 

poate fi consultată la urmă-

torul link: https://digital-

cluj.fspac.online/.

Cluj-Napoca intră în era digitalizării!
Ce prevede strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca?
Digitalizarea este viitorul Clujului. O spun specialiști din sectorul IT, din Universități, și chiar primarul Emil Boc. 

Utilizarea tehnologiei pentru creşterea calităţii vieţii în Cluj-Napoca este una dintre priorităţile municipalităţii 

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Scopul urmărit prin această strategie este ca 
cetățeanul să își depună 
documentele 
o singură dată - fi e că e vorba 
de certifi cat de naștere, de 
deces, de carte de identitate - 
la Primărie și să nu mai fi e 
nevoit ulterior să prezinte 
aceste acte la alte direcții 
sau instituții. De asemenea, 
dorim să emitem toate 
actele, autorizațiile, avizele, în format digital, dar și 
ca toate taxele să poată fi  plătite online. Astfel, 
cetățeanul își va putea limita interacțiunea cu 
administrația strict pentru eliberarea cărții de 
identitate, a certifi catului 
de deces, pentru căsătorii sau divorțuri. Cetățenii 
economisesc timp, bani și scapă de o sursă de stres“

Edilul a mai spus că va fi  înfi inţat cât de cu-
rând un serviciu de inovare și transformare 
digitală în cadrul Primăriei, care va asigura 
implementarea strategiei.

„De asemenea, vom înfi inţa un serviciu de 
inovare și transformare digitală la nivelul 
Primăriei, în cadrul serviciului de informatică, 
printr-o restructurare, astfel încât să nu fi e 
angajaţi peste numărul prevăzut în prezent și 
nici o povară bugetară în plus. Dorim să înfi -
inţăm acest serviciu cât de repede se poate, 
fi e la ședinţa consiliului local din aprilie, fi e 
în cea din luna mai”, a declarat Emil Boc, 
pentru monitorulcj.ro.

În perioada următoare, Strategia de trans-
formare digitală a municipiului 

Cluj-Napoca va fi supusă dezbaterii publi-
ce, iar mai apoi vor fi parcurși toţi pașii 
procedurali necesari pentru ca documen-
tul să fie înaintat Consiliului local.

Un serviciu de digitalizare va fi înființat în cadrul Primăriei
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a declarat că este alături 

de industria HoReCa și 

spune că nu are rețineri 

privind propunerea patro-

nilor de a amenaja terase 

pentru cafenele și restau-

rante pe locurile parcări-

lor, pe modelul din orașul 

american New York.

Primarul spune că propu-

nerea reprezentanților din Ho-

ReCa Cluj este una bună, dar 

trebuie să primească autorizații 

„și din altă parte”:

„Nu am niciun fel de 

reținere. Sunt alături de in-

dustria HORECA. Sunt de 

acord cu propunerea lor, dar 

trebuie să primească 

autorizații și din alte parte. 

Încet, dar sigur vom elimina 

restricțiile, dar asta depinde 

de fi ecare dintre noi”, a spus 

Emil Boc într-o emisiune TV.

Terase pe locurile 
parcărilor după modelul 
din New York

Patronii din HoReCa ar pu-

tea să primească un sprijin 

neașteptat după ce Andi Da-

iszler a inițiat mai multe 

discuții cu subprefectul Irina 

Munteanu și viceprimarul Dan 

Tarcea pentru ca locurile de 

parcare să fi e transformate în 

spații de terase pentru cafe-

nele și restaurante.

Primăria ar urma să închi-

dă cu garduri de protecție anu-

mite locuri de parcare solici-

tate de operatorii din HoReCA, 

un model care a fost deja apli-

cat cu succes în New York.

Proiectul a fost doar discu-

tat până în prezent, iar pasul 

următor ar fi  procedurile le-

gale. Conform spuselor lui An-

di Daiszler estimările tind că-

tre aproape 100 de cafenele și 

restaurante care ar primi un 

sprijin real, la nivelul Cluju-

lui, în conformitate cu regle-

mentările aferente stării de 

alertă și de combatere a răs-

pândirii infectărilor cu CO-

VID-19, prin permiterea aces-

tora să-și continue activitatea 

într-o manieră sigură.

Emil Boc susține amenajarea 
teraselor pe locurile de parcare

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Emil Boc așteaptă rezultate-

le concertului-test organizat 

la Barcelona pentru a deci-

de dacă se va face un astfel 

de eveniment și la Cluj. 

Dacă concluziile sunt pozi-

tive, un concert ar putea fi  

posibil în luna iunie.

Un concert-test precum cel 

din Barcelona ar putea să ai-

bă loc la Cluj-Napoca în cu-

rând. Emil Boc a declarat într-

o emisiune televizată că 

așteaptă rezultatele de la con-

certul din Barcelona. Dacă re-

zultatele vor fi  pozitive, in-

dustria ar putea fi  repornită 

din vară, în luna iunie:

 „Așteptăm rezultatele de 

la Barcelona și dacă acel con-

cert dă rezultate, atunci ne 

vom lua după ele. Dacă este 

nevoie de o altă testare, noi 

suntem la dispoziția autorităților 

naționale. La începutul lunii 

mai avem concluziile. Din lu-

na iunie sperăm că aceste eve-

nimente să-și găsească o 

cadență și repornim industria. 

Oamenii care au dus-o rău, 

acum o duc și mai rău. Trebu-

ie să ne gândim la cei de jos. 

Trebuie să repornim econo-

mia”, a susținut Emil Boc.

Concert-test în Barcelona 
cu 5.000 de participanți

La Barcelona, aproximativ 

5.000 de fani spanioli au par-

ticipat la un concert, fără să 

fi e respectată distanțarea so-

cială, dar cu obligativitatea 

purtării măștii de protecție. 

Toți participanți au avut par-

te de teste COVID-19 rapide 

la intrarea în Palau Sant Jor-

di Arena din Barcelona.

Concertul organizat în Ca-

talunya a fost aprobat de Gu-

vern ca un test pentru a ve-

dea dacă evenimente simila-

re pot avea loc în următoarea 

perioadă în Spania. Din toa-

te persoanele care au partici-

pat la eveniment, 8 au fost 

testate pozitiv înainte de con-

cert. În prețul biletului s-a in-

clus un test antigen și o mas-

că de protecție.

Emil Boc a susținut în ur-

ma acestui eveniment că fes-

tivalurile trebuie să aibă loc, 

iar autoritățile statului trebu-

ie să găsească soluții pentru 

a le organiza. Edilul a venit 

și cu câteva „propuneri”, ca-

re să ajute la buna organiza-

re a festivalurilor: vaccin, tes-

tare rapidă și PCR, obligato-

rii pentru participare.

Concert-test la Cluj-Napoca, la vară?
Emil Boc: „Din luna iunie sperăm să repornim industria“

Magazinele și terasele din 

Cluj-Napoca vor funcționa 

cu program normal, rămâ-

nând deschise și după ora 

18:00. Rata de incidență a 

scăzut în oraș sub pragul de 

7 cazuri la mia de locuitori. 

Având în vedere că rata de 

incidență a cazurilor de CO-

VID-19 este 6,62 (sub 7 la 

mie), restricțiile s-au relaxat 

în timpul săptămânii, înce-

pând de ieri, în Cluj-Napoca 

și comuna Sic.

Așadar, circulația este per-

misă până la ora 22:00, ma-

gazinele și terasele vor 

funcționa cu program normal, 

nu se vor închide la ora 18:00.

Totuși, aceste restricții se 

vor aplica în weekend, în zi-

lele de vineri, sâmbătă și du-

minică pentru că incidența ca-

zurilor de COVID-19 s-a 

menținut peste 4 infectări la 

1.000 de locuitori: circulația 

interzisă după ora 20:00, ma-

gazinele și terasele închise du-

pă ora 18:00 în weekend.

Ce restricții sunt în 
municipiul Cluj-Napoca?

Art.1 – Se propune modi-

fi carea și  completarea măsu-

rilor adoptate   pentru preve-

nirea răspândirii și controlul 

infecțiilor generate de virusul  

SARS-CoV-2,valabile pe peri-

oada stării de alertă, după 

cum urmează:

¤ Reducerea intervalului orar, 

în care este permisă circulația 

persoanelor în afara locuinței/

gospodăriei fără restricții, în 

localitățile în care incidența cu-

mulată în ultimele 14 zile este 

mai mare de 4 la 1.000 de lo-

cuitori și mai mică de 7,5 la 

1.000 de locuitori, până la ora 

20:00, pentru zilele de vineri, 

sâmbătă și duminică. Aplicabi-

litatea măsurii încetează când 

rata de incidență cumulată în 

ultimele 14 zile scade sub 3,5 

la 1.000 de locuitori.

¤ Limitarea intervalului de 

timp în care este permisă 

desfășurarea activității opera-

torilor economici care 

desfășoară activități de comerț/

prestări de servicii în spații în-

chise şi/sau deschise, publice 

şi/sau private, în localitățile în 

care incidența cumulată în ul-

timele 14 zile este mai mare 

de 4 la 1.000 de locuitori și 

mai mică de 7,5 la 1.000 de 

locuitori, până la ora 18:00 

pentru zilele de vineri, sâm-

bătă și duminică. Aplicabilita-

tea măsurii încetează când ra-

ta de incidență scade sub 3,5 

la 1.000 de locuitori.

¤ Suspendarea activității 

operatorilor economici 

desfășurată în spații închise 

în domeniul sălilor de sport/

fi tness, în localitățile în care 

incidența cumulată a cazuri-

lor în ultimele 14 zile este mai 

mare de 4 la 1.000 de locui-

tori. Aplicabilitatea măsurii 

încetează când rata de 

incidență scade sub 3,5 la 

1.000 de locuitori.

¤ În perioadele 03.04-

04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 

se permite circulația persoa-

nelor în afara locuinței/gospo-

dăriei, în intervalul orar 20:00-

02:00 pentru deplasarea și par-

ticiparea la slujbele religioase.

¤ În datele de 27.03.2021 

și 28.03.2021 se permite 

circulația persoanelor în afara 

locuinței/gospodăriei, în inter-

valul orar 18:00-22:00 pentru 

deplasarea și participarea la 

serviciile religioase ofi ciate 

pentru sărbătoarea Pesah.

¤ Prin excepție de preve-

derile art. 1, lit. c) și d), în in-

tervalul orar 18:00-05:00, ope-

ratorii economici pot activa 

doar în relația cu operatorii 

economici cu activitate de li-

vrare la domiciliu.

¤ Se abilitează ministerele 

de resort să modifi ce ordinele 

comune care reglementează 

condițiile de desfășurare a 

activității operatorilor econo-

mici pentru limitarea răspân-

dirii COVID-19, în sensul sta-

bilirii concrete a numărului ma-

xim de persoane cărora le este 

permis simultan accesul în in-

teriorul incintelor acestora ra-

portat la suprafața obiectivelor.

¤ Prin „incidența cumula-

tă în ultimele 14 zile” se 

înțelege incidența cumulată a 

cazurilor calculată pe un in-

terval de 14 zile, cuprins în-

tre a 17-a zi și a 3-a zi, ante-

rioare datei în care aceasta se 

realizează, prin raportare la 

numărul de persoane din fi e-

care localitate, actualizat săp-

tămânal de Direcția pentru 

Evidența Populației și Admi-

nistrarea Bazelor de Date.

Incidența COVID-19 , sub 7 în Cluj-Napoca
Magazinele și terasele rămân deschise până la ora 21, iar circulația este permisă până la 22 

Circulația este permisă până la ora 22:00, magazinele și terasele vor funcționa cu program normal

Rata incidenței COVID-19 în localitățile clujene
Rata incidenței COVID a scăzut în mai multe localități din 
Cluj, potrivit ultimelor date oferite de Direcția de Sănătate 
Publică (DSP) Cluj.

• Cluj-Napoca  6.62

• Dej   7.28

• Gherla   3,91

• Turda   5,69

• Câmpia Turzii 8,94

• Huedin  4,70

• Aghireșu  2,58

• Aiton   0,00

• Aluniș   2,54

• Apahida  8,84

• Așchileu  3,43

• Baciu   4,47

• Băișoara  3,04

• Beliș   1,49

• Bobâlna  2,79

• Bonțida  10,35

• Borșa   2,99

• Buza   4,21

• Căianu   2,09

• Călărași  6,76

• Călățele  0,80

• Cămărșau  0,74

• Căpușu Mare  1,63

• Cășeiu   4,79

• Câțcău   2,14

• Catina   1,17

• Ceanu Mare  6,68

• Chinteni  3,50

• Chiuești  5,07

• Ciucea   3,28

• Ciurila   2,23

• Cojocna  4,00

• Cornești  5,86

• Cuzdrioara  7,53

• Dăbâca  1,34

• Feleacu  4,54

• Fizeșu Gherlii  4,01

• Frata   6,25

• Florești  5,39

• Gârbău  6,11

• Geaca   1,33

• Gilău   5,93

• Iara   3,40

• Iclod   3,55

• Izvoru Crișului  6,06

• Jichișu de Jos  2,55

• Jucu   3,84

• Luna   4,73

• Măguri-Răcătău  0,87

• Mănăstireni  1,45

• Mărgău  0,61

• Mărișel  0,66

• Mica   7,41

• Mihai Viteazu  7,50

• Mintiu Gherlii  4,16

• Mociu   2,43

• Moldovenești  4,59

• Negreni  2,61

• Palatca  3,48

• Pănticeu  3,86

• Petreștii de Jos  3,02

• Ploscoș  3,16

• Poieni   7,73

• Rasca   2,85

• Recea-Cristur  2,18

• Săcuieu  2,70

• Sâncraiu  2,61

• Săndulești  3,64

• Sânmartin  7,87

• Sânpaul  4,46

• Săvădisla  7,03

• Sic   6,15

• Suatu   1,97

• Țaga   1,74

• Tritenii de Jos  1,74

• Tureni   2,29

• Unguraș  5,44

• Vad   2,38

• Valea Ierii  2,11

• Viișoara  5,56

• Vultureni  2,09
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Românii care vor să se 

vaccineze cu AstraZeneca 

nu vor mai avea nevoie 

de programare, potrivit 

Comitetul Național de 

Coordonare a Activităților 

privind Vaccinarea împo-

triva COVID-19 (CNCAV). 

Ei se pot prezenta în cen-

trele de vaccinare doar 

cu buletinul. Măsura 

intră în vigoare peste 

câteva zile, anunță 

Comitetul Național 

de Vaccinare.

„În câteva zile: vaccinare 

fără programare cu Vaxze-

vria (AstraZeneca). Pentru 

facilitarea accesului la vac-

cinare, în centrele în care se 

administrează vaccinul 

Vaxzevria (AstraZeneca) și 

în care sunt locuri disponi-

bile, va fi  permisă vaccina-

rea persoanelor care optea-

ză pentru acest tip de vac-

cin, prin prezentarea direc-

tă la centrul de vaccinare, 

fără a mai fi  necesară înscri-

erea pe platformă, cu respec-

tarea celorlalte proceduri și 

instrucțiuni. Vom anunța în-

ceperea vaccinării fără pro-

gramare în termen de câte-

va zile!”, a anunțat CNCAV 

într-o postare pe Facebook. 

Comitetul îi sfătuiește pe 

doritori să verifi ce online dis-

ponibilitatea locurilor.

În 8 aprilie, coordonatorul 

campanie de vaccinare, Vale-

riu Gheorghiță, a anunțat că 

România va continua vacci-

narea cu serul produs de As-

traZeneca, pentru toate cate-

goriile de vârstă.

Din cauza controverselor 

legate de vaccinul AstraZene-

ca, a scăzut numărul persoa-

nelor care doresc să se imu-

nizeze cu acest ser.

Comitetul de siguranță al 

Agenției Europene a Medi-

camentului a transmis, în 7 

aprilie că există o legătură 

cauzală între apariția chea-

gurilor de sânge și vaccina-

rea cu serul AstraZeneca, 

apariția acestora putând fi  

inclusă în lista de efecte ad-

verse foarte rare. EMA a 

anunțat, însă, că nu retrage 

recomandarea folosirii vac-

cinului AstraZeneca pentru 

că efectele sunt extrem de 

rare. Ele urmează să fi e adă-

ugate în prospect. Comitetul 

a anunțat că în stabilirea 

acestei concluzii au fost lu-

ate în considerare toate do-

vezile existente, inclusiv pă-

rerea unui grup de experți.

EMA a reamintit profesioniștilor 

din domeniul medical că tre-

buie să rămână conștienți de 

posibilitatea apariției acestor 

cazuri extrem de rare la 2 săp-

tămâni de la vaccinarea cu se-

rul AstraZeneca/Vaxzevria.

De la începutul campaniei 

de vaccinare au fost imuniza-

te 2.326.484 de persoane, din-

tre care 1.435.730 au primit 

ambele doze de vaccin.

Liber la vaccinarea cu serul 
AstraZeneca, fără programare

12 noi centre de vaccina-

re cu Pfi zer BioNTech se 

deschid în județul Cluj. 

Cinci dintre aceste vor fi  

în Cluj-Napoca.

În România au sosit luni 

511.290 de doze de vaccin anti-

COVID marca Pfi zer, iar aces-

tea au fost livrate pe cale aeri-

ană, pe aeroporturile din Oto-

peni, Cluj-Napoca şi Timişoara. 

La Cluj au fost distribuite 62.010 

de doze de vaccin Pfi zer BioN-

Tech luni, 12 aprilie, în Cluj.

Unde se deschid 12 noi 
centre de vaccinare?

Începând cu data de 20 apri-

lie, în județul Cluj, vor mai fi  

deschise 12 centre noi de vac-

cinare, cu câte un fl ux fi eca-

re, cu vaccinul Pfi zer & BioN-

Tech, în următoarele localități:

¤ Școala ,,Liviu Rebreanu” - 

Cluj-Napoca, Aleea Moldovea-

nu, nr. 1 ;

¤ Școala ,,Traian Dârjan” - Cluj-

Napoca, str. Traian Vuia, nr. 76;

¤ Liceul de Informatică ,,Ti-

beriu Popoviciu” - Cluj- Na-

poca, str. Zorilor, nr. 27;

¤ Școala Gimnazială ,,Horea” - 

Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 19;

¤ Școala ,,Alexandru-Vaida Vo-

ievod” - Cluj-Napoca, str. Ol-

tului, nr. 83;

¤ Căminul Cultural - Călățele, 

str. Principală, nr. 469;

¤ Casa de Cultură - Gilău, str. 

Principală, nr. 723;

¤ Căminul Cultural Sânnicoa-

ră - Apahida, sat. Sânnicoa-

ră, str. 1 Mai nr. 14:

¤ Centru multifuncțional vac-

cinare - Aghireșu, str. Princi-

pală, nr. 86;

¤ Centru de vaccinare - Borșa, 

str. Principală, nr. 242;

- Căminul Cultural - Băișoara, 

str. Principală, nr. 48;

¤ Liceul Teoretic ,,Liviu Re-

breanu” - Turda, str. Tinere-

tului, nr. 16.

Locurile libere dintr-un 

anumit centru de vaccinare 

sunt disponibile pentru per-

soanele înscrise în lista des-

chisă pentru acel centru, cu 

respectarea prioritarii: 75% 

persoane din cadrul populației 

cu risc și 25% lucrători din 

domenii esențiale, iar în cen-

trele în care rămân locuri li-

bere se pot programa persoa-

nele din etapa a III-a. Vacci-

narea este gratuită și volun-

tară în România.

Se deschid 12 noi centre de vaccinare 
cu Pfizer BioNTech, în județul Cluj

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

România a fost cutremura-

tă luni seară după ce trei 

persoane au murit într-un 

TIR ATI din cauza unei 

defecțiuni care a dus la 

oprirea alimentării cu oxi-

gen a pacienților.

Incidentul petrecut la Spi-

talul Victor Babeș din 

București scoate din nou la 

iveală problemele sistemului 

medical românesc. 

TIR-ul ATI în care au mu-

rit trei oameni la Victor 

Babeș ar fi trebuit să ajun-

gă și la Cluj-Napoca. Pe 26 

iulie 2020, Mircea Abrudean, 

fostul prefect al Clujului, a 

anunțat că vom avea o ast-

fel de unitatea mobilă în cel 

mai scurt timp.

„Secția este echipată, do-

tată cu ventilatoare, de luni 

va fi  funcțional. La Terapie In-

tensivă, în Cluj, am avut și 

cazuri din alte județe. Am de-

cis să eliberăm Terapia Inten-

sivă pentru a avea locuri pen-

tru clujeni, iar pacienții din 

alte județe să fi e transferați 

în alte părți, dacă se poate în 

județele de reședință, dacă 

nu în centrele apropiate ca-

re nu au afl uxul pe care îl 

avem noi de pacienți, acesta 

fi ind motivul pentru care am 

decis să transferăm trei pacienți 

astăzi (sâmbătă – n.r.) la Ora-

dea”, a declarat Mircea Abru-

dean, potrivit Libertatea, la 

vremea respectivă.

Totuși, acest camion nu a 

mai ajuns niciodată la Cluj-

Napoca pentru a trata bolna-

vii de COVID-19. Autoritățile 

locale au decis atunci să des-

chidă o nouă secție cu 11 pa-

turi ATI, la Spitalul Clinic de 

Boli Infecțioase.

De ce nu a mai venit 
la Cluj un tir ATI?

monitorulcj.ro a stat de vorbă 

cu Andrei Biriș, purtătorul de cu-

vânt al ISU Cluj, pentru a afl a 

de ce nu a mai ajuns  o astfel de 

unitate medicală mobilă în cel 

mai mare oraș din Ardeal.

„Una dintre unitățile mo-

bile de terapie intensivă, tip 

container, achiziționate la ni-

vel național anul trecut, în 

cadrul proiectului «Creșterea 

rezilienței sistemului național 

de urgență în caz de pande-

mii și dezastre», coordonat 

de Fundația pentru SMURD, 

a fost repartizată la ISU Cluj. 

Unitatea noastră a efectuat 

recepția acesteia, în momen-

tul în care a fost fi nalizată de 

către compania producătoa-

re, iar apoi a fost predată pe 

loc Spitalului Județean de 

Urgență Pitești, fără a fi  adu-

să în județul nostru. Acest 

demers a fost necesar pentru 

a sprijini eforturile depuse 

pentru tratarea pacienților cu 

afecțiunea COVID în stare gra-

vă, din județul Argeș, având 

în vedere că acesta trecea 

printr-o perioadă de vârf al 

transmiterii virusului SARS-

COV-2”, a declarat reprezen-

tantul ISU Cluj.

TIR-ul ATI destinat Clujului 
a ajuns la București

TIR-ul ATI care trebuia să 

ajungă la Cluj a mers inițial în 

județul Argeș și ulterior în 

București la Spitalul de Boli 

Infecțioase „Victor Babeș”. 

Raed Arafat a declarat că u-

nitatea mobilă, care inițial era 

destinată Clujului, a funcționat 

perfect la Pitești și a fost veri-

fi cat „cam o dată la 2-3 luni”.

La ora actuală, în România 

există 5 astfel de unități mobi-

le de Terapie Intensivă, patru 

dintre ele donate Inspectoratu-

lui pentru Situații de Urgență, 

afl at în subordinea Departa-

mentului pentru Situații de 

Urgență (condus de Raed Ara-

fat), după o campanie umani-

tară a Fundației SMURD și a 

Fundației Mereu Aproape, și 

una la Spitalul Județean Sucea-

va, pentru care s-a organizat 

separat o strângere de fonduri.

Situația este dramatică în 

majoritatea spitalelor din țară, 

iar astfel de unități mobile 

sunt esențiale pentru trata-

rea bolnavilor.

La Cluj vin camioane ATI 
doar pentru reparații

TIR-urile ATI nu sunt deloc 

sigure, iar acest lucru este con-

fi rmat inclusiv de incidentul 

din București. La Cluj au fost 

aduse două astfel de unități 

mobile pentru a fi  reparate la 

o fi rmă privată și ulterior trans-

portate la Timișoara și Botoșani.

În doar câteva luni, cami-

oanele s-au defectat rând pe 

rând și o astfel de defecțiune 

a dus în cele din urmă la moar-

tea a trei persoane.

TIR-ul ATI care s-a defectat luni seară în București 
ar fi trebuit să ajungă la Cluj, în vara anului trecut
Trei pacienți au murit în unitatea mobilă de la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală

TIR-ul ATI în care au murit trei oameni la Victor Babeș ar fi trebuit să ajungă și la Cluj-Napoca

Un incident grav a avut loc luni seară la unitatea mobilă ATI 
de la Spitalul Victor Babeș din București. Instalația de oxi-
gen s-a defectat, iar din această cauză trei pacienți au dece-
dat, fi ind salvați alți cinci, care au fost transferați la alte spi-
tale. Serviciul Omoruri a declanșat o anchetă.

Organele abilitate au declanșat luni noaptea o anchetă la 
Spitalul  „Victor Babeș” în vederea stabilirii cu exactitate a 
circumstanţelor producerii evenimentului în care trei paci-
enţi au decedat, informează unitatea medicală. 

În ceea ce îi privește pe ceilalţi cinci pacienţi, patru au fost 
transferaţi în siguranţă la alte spitale și unul a fost relocat în 
secţia principală de Terapie Intensivă a Spitalului „Dr. Victor 
Babeș”, au mai precizat reprezentanții unității medicale. 

Ministrul Vlad Voiculescu a fost la fața locului și s-a informat 
despre starea pacienților și asupra cauzelor incidentului. De a-
semenea, Raed Arafat a ajuns la Spitalul Victor Babeș. Șeful 
DSU a spus pentru Digi24 că aparatura unității mobile de la 
Victor Babeș nu a mai avut probleme tehnice până acum.

Secția mobilă de terapie intensivă a fost pusă în funcție săp-
tămâna trecută la Spitalul „Victor Babeș” și funcționa la capa-
citate maximă, fi ind internați opt pacienți în stare gravă.

Trei pacienți au murit în unitatea mobilă 
de la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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ASFALTĂRI ÎN RITM ALERT ÎN DÂMBUL ROTUND. Cartierul Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca va 
benefi cia de o serie de lucrări în 2021. Deja au început asfaltările pe câteva străzi din cartier.

Au început lucrările de asfaltare a drumurilor din cartierul clujean Dâmbul Rotund. Pe strada 
Sibiului a început deja asfaltarea, urmând să benefi cieze de modernizări și străzile Sălajului, 
Lombului, Ionel Teodoreanu, Cucului, Privighetorii ori Gheorghe Sion.

Anul acesta, în cartierul Dâmbul Rotund vor fi  demarate o serie de lucrări care vor cuprinde 
amenajări ale străzilor și spațiilor verzi, noi grădinițe sau cămine de bătrâni, a anunțat vice-
primarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

„O parte însemnată din bugetul pentru dezvoltare va fi  investită pentru infrastructura cartie-
relor din municipiu”, a transmis acesta.

inFOTO

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Claudiu Salanţă, arhitec-

tul-şef al judeţului Cluj 

a lăudat proiectul unei case 

din localitatea Sălicea, 

pe pagina sa de Facebook, 

într-o rubrică numită 

„Aşa da!” prin care promo-

vează exemple de bună 

practică în arhitectură.

„Se poate şi arhitectură ru-

rală de calitate. Casa din ba-

loţi de paie! «Creaţia arhitec-

turală este menită să organi-

zeze funcţional şi estetic spa-

ţiul construit, având obligaţia 

de a-l insera armonios în me-

diul înconjurător, în respectul 

peisajelor naturale şi al patri-

moniului imobiliar.» Locuinţă 

în localitatea Sălicea, judeţul 

Cluj. Felicitări domnilor colegi 

şi la cât mai multe proiecte re-

uşite! Excelente detalii! Autori 

proiect: arh. Vlad Negru, arh. 

Ion Andreica”, a scris arhitec-

tul judeţului pe Facebook.

Cum încearcă Consiliul 
Judeţean să facă ordine 
în urbanism?

Consiliul Judeţean doreşte 

să prevină haosul urbanistic din 

comunele din judeţ şi transpu-

ne grafi c reglementările din Pla-

nurile Urbanistice Generale.

Forul administrativ jude-

ţean a lansat, în decembrie 

2020 un anunţ de achiziţie pu-

blică privind servicii de elabo-

rare a unor regulamente ilus-

trate de urbanism aferente Pla-

nurilor Urbanistice General 

(PUG) pentru 18 comune din 

judeţul Cluj. Practic, Consiliul 

Judeţean (CJ) Cluj doreşte să 

contracteze o fi rmă care să ela-

boreze transpuneri grafi ce ale 

reglementărilor din PUG-uri.

18 comune din judeţul Cluj 
scapă de haosul urbanistic

Conform anunţului, valoa-

rea estimată totală a serviciilor 

se ridică la 90.000 de lei (fără 

TVA), iar durata de execuţie a 

lor este de maxim 18 luni de la 

data semnării contractului. De 

precizat că forului administra-

tiv judeţean îi revine asigurarea 

îmbunătăţirii cadrului de accep-

tanţă şi de acţionare al regula-

mentelor locale de urbanism.

„Se estimează că un număr 

de 18 comune au sau vor avea 

avizate, Planurile Urbanistice 

Generale cu regulamentele lo-

cale de urbanism aferente, se 

apreciază drept necesară şi 

oportună asigurarea unei trans-

puneri grafi ce a regulamente-

lor care să asigure o mai bu-

nă înţelegere a reglementări-

lor stipulate în regulamentele 

de urbanism aprobate”, se ara-

tă în caietul de sarcini.

„Acest lucru vine în spriji-

nul asigurării respectării docu-

mentaţiilor de urbanism legal 

aprobate şi prin asigurarea unui 

cadru grafi c care să transpună 

într-o formă mai uşor de înţe-

les regulile de urbanism prevă-

zute în Planurile Urbanistice 

Generale afl ate în vigoare”, po-

trivit cerinţelor indicate de Con-

siliul Judeţean Cluj.

Conform caietului de sar-

cini, ofertanţii vor include în 

oferta tehnică trei propuneri 

de ilustrare schematică a re-

glementărilor urbanistice ca-

re să asigure achizitorul de 

buna înţelegere a cerinţelor 

serviciilor. Aceste propuneri 

vor trata trei unităţi teritoria-

le de referinţă (UTR) distinc-

te şi vor evidenţia caracteris-

ticile principale ale regula-

mentului de urbanism.

De asemenea, ofertantul va 

asigura prestarea serviciilor de 

ilustrare schematică a reglemen-

tărilor urbanistice, avizate de CJ 

Cluj, pentru fi ecare UTR în par-

te, respectiv pentru fi ecare PUG 

– 18 la număr. Scopul ilustrării 

este de a asigura o mai bună în-

ţelegere şi aplicare a prevederi-

lor regulamentelor.

Ilustrările explică grafi c re-

gulile de amplasare, dimensio-

nare şi confi gurare volumetrică 

a clădirilor şi amenajărilor în ra-

port cu parcelele aferente. Ilus-

traţiile 2D şi 3D se vor referi la 

tipurile de construcţii şi amena-

jări reglementate în regulamen-

tul local de urbanism şi care pot 

fi  asociate unor tipologii (locu-

inţe de diferite tipuri, spaţii pu-

blice caracteristice).

Casă din baloţi 
de paie, dată exemplu 
de arhitectul judeţului
O casă din baloţi de paie, din localitatea Sălicea, 
a fost lăudată de Claudiu Salanţă, arhitectul-şef al judeţului
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Proiect susținut din fonduri acordate prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021 
în cadrul programului „Dezvoltarea IMM-urilor în România”, Arie de interes 

„Inovare verde în industrie”

Proiect: „Cresterea capacitati i de producti e pentru Scaunul Trip Trap si moder-
nizarea infrastructurii aferente ”

Benefi ciar: SC SORTILEMN SA, Gherla, jud. Cluj , Romania

ANUNȚ DE PRESĂ – DEMARARE PROIECT
Gherla, 14 Aprilie 2021

1. SC SORTILEMN SA cu sediul în România, județ CLUJ localitatea GHERLA, Stra-
da Clujului, Numărul 7, Număr de telefon: 0040 264241717, E-mail: secretariat@
sor  lemn.ro,  lansează, începând cu data de astăzi, implementarea proiectului 
“Cresterea capacita  i de produc  e pentru scaunul Trip Trap si modernizarea in-
frastructurii aferente”, proiect co-fi nanțat în cadrul programului „Dezvoltarea IMM-
urilor în România” conform Contractului de fi nanțare numărul 2020/543600, în-
cheiat cu Innova  on Norway în calitate de operator al programului;

2. Valoarea totală a proiectului este de EUR 984.415, din care asistența fi nan-
ciară nerambursabilă nu va depăși suma de EUR 443.000 , intensitatea cofi nanțării 
nerambursabile fi ind de 45,14% în cazul inves  ției și 37,11% în cazul altor chel-
tuieli eligibile;

3. Proiectul se implementează în Gherla, str. Clujului nr. 7 , jud. Cluj ;
4. Durata implementării proiectului: proiectul se va fi naliza până în data de 

01.03.2022
5. Obiec  vul general al proiectului este:
• Soluție tehnică nouă, inova  vă și „verde” dedicată modernizării și creșterii 

capacității actuale de producție, împreună cu crearea unei abordări mai efi cien-
te în sectorul producției scaunelor Trip Trap prin promovarea unui consum mai 
mic de energie, a reducerii emisiilor de CO2 și a unui mediu mai sigur pentru re-
sursa umană implicată în proces.

6. Detalii suplimentare se pot obține de la:
 Nume persoană contact: LAZAR ALINA; 
 Funcție: manager de proiect;
 Adresa: Strada Clujului, numărul 7, Gherla, județul Cluj;
 Telefon: 0040264241717, int. 142, E-mail: project@sor  lemn.ro   

Pentru informații detaliate legate de programul de fi nanțare vizitați
h  ps://www.innovasjonnorge.no/smesgrowthromania

PUBLICITATE

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

La Casa de Pensii 

Cluj-Napoca, mai exact 

la comisia de evaluare

a incapacităţii de muncă, 

nu se ţine cont de regulile 

sanitare impuse de autori-

tăţi pentru a stopa răs-

pândirea virusului. 

Reprezentanţii instituţiei 

susţin că dezinfectantul dis-

pare după 15 minute.

Nu era nici măcar 
un dezinfectant pe masă

Clujeanul Györkös Zsido 

Oszkar a trimis o poză către 

redacţia monitorulcj.ro, rea-

lizată marţi, 13 aprilie pe ho-

lul unde persoanele aşteaptă 

pentru a intra la examinare. 

Aceştia au fost surprinşi stând 

îngrămădiţi într-un spaţiu mic 

şi îngust, cu geamurile închi-

se. Clujeanul a spus că nu e-

ra nici măcar un dezinfectant 

pe masă, iar distanţarea so-

cială a lipsit cu desăvârşire.

„Am venit să aduc dosarul 

cuiva şi când am ajuns acolo 

am încercat vreo patru intrări 

până am găsit intrarea corec-

tă, pentru că nu era niciun in-

dicator nicăieri. Într-un fi nal 

am ajuns la comisie, iar ho-

lul era plin de oameni. Apro-

ximativ 15 persoane erau pe 

un singur hol iar distanţarea 

socială era 0 şi nu exista ni-

ciun tub de dezinfectant. Mai 

ieşeau câteva asistente să ne 

ceară documentele şi aştep-

tam toţi acolo la grămadă”, a 

declarat pentru monitorlcj.ro, 

Györkös Zsido Oszkar.

Clujeanul a spus că per-

soanele de la coadă purtau 

mască de protecţie, dar cu 

toate acestea, riscul de in-

fectare cu COVID era foarte 

mare. Se pare că nimeni nu 

a avut curaj să atragă aten-

ţia asistentelor, deoarece 

acestea ridicau tonul.

„Lumea purta măştile de 

protecţie, însă geamurile e-

ra închise iar spaţiul era foar-

te mic. Nu am atras atenţia 

asistentelor, pentru că vor-

beau pe un ton mai ridicat, 

iar oamenii care erau acolo 

nu erau în cea mai bună sta-

re. Asistentele se comportau 

destul de urât. O singură 

doamnă doctor ce era acolo 

se comporta frumos”, a mai 

spus clujeanul.

Bolnavii au programări, 
dar ei vin din timp

monitorulcj.ro a luat legă-

tura cu purtătorul de cuvânt 

al Casei de Pensii Cluj-Napo-

ca, Mariana Salciuan pentru 

a afl a de ce măsurile sanita-

re nu sunt respectate.

În ceea ce priveşte distanţa-

rea socială, Mariana Salciuan 

a spus că oamenii sunt progra-

maţi pe ore, însă ei vin din timp 

cu speranţa că vor fi  primiţi 

mai repede. Holul este comun 

cu cel al Policlinicii Centrului 

de Diagnostic şi Tratament şi 

se pare că geamurile sunt în-

chise pentru că această „deci-

zie” nu ţine doar de ei. „La co-

misia de expertiză, pacienţii 

noştri sunt programaţi pe ore, 

din 15 în 15 minute, dar ei 

merg din timp. Accesul pe par-

tea de expertiză la cabinete se 

face eşalonat, în funcţie de 

cum se fi nalizează o decizie 

medicală sau se termină de 

evaluat un pacient. Pe partea 

de hol, care aparţine şi de Po-

liclinica Centrului de Diagnos-

tic şi Tratament, nu ştiu cum 

se deschid şi se închid geamu-

rile acolo” a declarat pentru 

monitorulcj.ro purtătorul de cu-

vânt al Casei de Pensie Cluj-Na-

poca, Mariana Salciuan.

Dezinfectantul 
se fură de pe hol

Purtătorul de cuvânt a spus 

că aparatul de dezinfectant a 

fost scos din funcţiune pentru 

că se fac reparaţii la lift. Între-

bată de ce nu există măcar un 

tub de dezinfectant pe holul în 

care aşteaptă lumea, Mariana 

Salciuan a spus că mereu se 

pun, dar acestea dispar în 15 

minute. Cu alte cuvinte, dezin-

fectantul este furat.

„Noi avem dezinfectant, dar 

având în vedere că sunt lucrări 

de reparaţie a liftului, aparatul 

de dezinfectant a fost scos de cei 

care lucrează la lift. În holul nos-

tru există dezinfectant, iar cei ca-

re intră în cabinetele colegiilor 

noştri se dezinfectează cu solu-

ţii de acolo. Noi punem tubul de 

dezinfectant şi pe holul unde aş-

teaptă lumea, dar în 15 minute 

dispare”, a mai spus Mariana 

Salciuan. În contextul pandemic 

în care ne afl ăm, există anumi-

te măsuri sanitare care sunt obli-

gatorii în spaţiile interioare. Din 

păcate, acestea nu sunt respec-

tate în totalitate nici de cetăţeni 

şi nici de instituţiile publice.

Bolnavii, ţinuţi „la grămadă” la Casa de Pensii
Distanţarea socială nu este respectată, iar dezinfectantul lipseşte din holurile Comisiei de evaluare 
a incapacităţii de muncă din Cluj-Napoca, reprezentanţii instituţiei susţinând că acesta „dispare”
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Sunt cazuri nefericite 

în care ajungi să-ţi uzi 

foarte tare telefonul. 

Chiar dacă majoritatea 

producătorilor îţi promit 

acum că dispozitivele 

sunt rezistente la apă, 

trebuie să te gândeşti 

că e vorba doar de câteva 

picături scăpate acciden-

tal. Nu înseamnă 

că dacă-ţi scapi telefonul 

în piscină el va fi  ca nou.

Unul dintre miturile ca-

re circulă pe internet e că 

e bine să-l scufunzi imedi-

at într-un bol cu orez, pen-

tru că orezul absoarbe ime-

diat apa. S-ar putea, însă, 

să nu fie o metodă sufici-

entă pentru ca telefonul 

tău să-şi revină.

Ce se întâmplă când 
expui telefonul la apă

Trebuie să ştii că expunerea 

unui telefon la apă poate du-

ce, în cel mai nefericit caz, la 

distrugerea lui completă. Nu se 

întâmplă, evident, în toate ca-

zurile. Dar printre cele mai frec-

vente probleme se numără:

• poze blurate, dacă există a-

pă rămasă în lentile

• difuzorul nu mai merge

• componente interioare 

afectate

Producătorii insistă că 

telefoanele lor sunt rezis-

tente la apă, dar nu în-

seamnă că le poţi ţine în 

buzunar atunci când înoţi. 

S-a demonstrat în repeta-

te rânduri că telefoanele 

Samsung, de exemplu, 

nu-s chiar atât de rezis-

tente, iar cei de la Apple 

chiar au fost amendaţi în 

Italia pentru că n-au asi-

gurat despăgubiri în caz de 

expunere la apă, deşi sus-

ţineau că modelele lor sunt 

rezistente la apă, potrivit 

playtech.ro.

Cum procedezi 
dacă ți-ai udat telefonul

În primul rând, trebuie să 

ştii că modelele mai noi de la 

Samsung şi Apple vin cu in-

dicator pentru nivelul de ume-

zeală la care a fost expus te-

lefonul. Le poţi verifi ca lângă 

cartela SIM. Dar dacă ţi-ai ex-

pus telefonul unei cantităţi 

mari de apă, atunci ar trebui, 

de fapt să urmezi următorii 

paşi extrem de simpli:

1 Oprește imediat telefonul

2 Dacă modelul e rezistent 

la apă și l-ai scăpat în alt li-

chid, atunci ar fi  bine să-l 

scufunzi ușor în apă curată 

pentru a elimina impuritățile 

din respectivul lichid. Nu-l 

pune în niciun caz la presi-

une la robinet

3 Curăță bine apoi telefonul 

cu o cârpă curată

4 Agită ușor telefonul pentru 

a scoate apa din toate portu-

rile de încărcare, dar nu agi-

ta deloc foarte tare

5 Îndepărtează cartela SIM

6 Folosește un spray care su-

fl ă aer – similar cu cel folosit 

pentru tastatură. Nu folosi, 

spre exemplu, un uscător de 

păr – aerul cald poate dăuna 

componentelor

7 Lasă telefonul la uscat

8 Poți pune apoi telefonul într-

un recipient plin cu pachețele 

de silica-gel – ce găsești în pe-

rechea nouă de încălțăminte. 

Acestea absorb umezeala

9 Nu încărca telefonul pâ-

nă nu ești 100% sigur că s-

a uscat complet (dacă îl pui 

la încărcat și componentele 

sunt încă ude, îl poți strica 

definitiv). Apple, spre exem-

plu, sugerează să aștepți pâ-

nă la 5 ore

Dacă nimic de mai sus nu 

funcţionează, atunci ar fi  bi-

ne să mergi la un specialist şi 

să nu încerci să demontezi te-

lefonul de unul singur.

Ce trebuie să faci dacă ai scăpat telefonul în apă. 
Uscarea cu orez, mit sau realitate?
Dacă scapi telefonul în apă, nu înseamnă neapărat că acesta nu o să mai funcționeze 
și că va trebui să îl schimbi cu altul. Ce poți să faci?

Trebuie să ştii că expunerea unui telefon la apă poate duce, în cel mai nefericit caz, la distrugerea lui completă

Vânzările globale de cal-

culatoare personale au 

înregistrat în primele trei 

luni ale acestui an cea 

mai mare creştere din 

ultimele două decenii, în 

condiţiile în care oamenii 

le-au cumpărat pentru a 

putea lucra şi învăţa de la 

distanţă în timpul crizei 

COVID-19, a anunţat 

miercuri fi rma de cerceta-

re de piaţă Gartner Inc, 

informează Reuters.

Potrivit datelor Gartner, 

în perioada ianuarie-martie 

2021, livrările de PC-uri, ca-

re includ atât laptopuri, cât 

şi computere de tip desktop, 

au crescut cu 32% în ritm 

anual până la 69,9 milioa-

ne de unităţi. Este vorba de 

cel mai puternic ritm de creş-

tere înregistrat de Gartner 

după 2000, când compania 

a început să urmărească pia-

ţa PC-urilor.

În topul producătorilor, 

grupul chinez Lenovo Group 

Ltd a ocupat poziţia de li-

der cu o cotă de piaţă de 

25,1%, urmat de HP Inc, 

Dell Technologies Inc, Apple 

Inc şi Acer Group. Potrivit 

Gartner, grupul chinez Le-

novo a livrat 17,55 milioa-

ne de PC-uri la nivel global 

în primul trimestru.

„Această creştere trebuie 

văzută în contextul a doi fac-

tori unici: situaţia din urmă 

cu un an, când piaţa a fost 

afectată de pandemie, şi de-

fi citul global de semiconduc-

tori. Fără haosul înregistrat la 

începutul lui 2020, creşterea 

din primul trimestru al aces-

tui an ar fi  fost mai modes-

tă”, a declarat Mikako Kita-

gawa, directorul de cercetare 

de la Gartner.

Creşterea explozivă a ce-

rerii, stimulată de pande-

mia de coronavirus, împre-

ună cu un deficit fără pre-

cedent de semiconductori, 

au pus presiuni pe lanţul 

de aprovizionare cu com-

putere personale. Dacă ini-

ţial deficitul de cipuri a fost 

concentrat pe industria au-

to, acum a început să se 

răspândească şi la alte echi-

pamente electronice de larg 

consum, inclusiv smartpho-

ne-uri, frigidere şi cuptoa-

re cu microunde.

Gartner susţine că cere-

rea pentru laptopurile Chro-

mebook, produse de grupul 

Alphabet Inc, pe care nu le 

include în analizele sale, s-a 

triplat în primul trimestru 

graţie unei cererii puternice 

venite din partea instituţii-

lor de învăţâmânt din Ame-

rica de Nord.

„Putem concluziona că ce-

rerea de PC-uri va rămâne una 

solidă şi după ce restricţiile 

de deplasare vor fi  relaxate”, 

susţine Gartner.

Vânzările de PC-uri au înregistrat cea mai 
mai mare creştere din ultimii 20 de ani
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Rusia a transferat 15 nave 

din Marea Caspică în 

Marea Neagră pe fondul 

unei noi escaladări a ten-

siunilor cu SUA, care au 

informat că au trimis 

două nave de război în 

zonă, pentru a-şi manifes-

ta sprijinul faţă de Kiev 

în contextul creşterii pre-

zenţei militare ruse la 

frontiera cu Ucraina, 

transmite marţi EFE, care 

citează un comunicat de 

presă al armatei ruse.

Potrivit comunicatului 

menţionat, deplasarea a 15 

nave – între care trei canoni-

ere şi opt nave rapide de de-

sant – face parte din proce-

dura ''de rutină'' de trecere 

în revistă a capacităţilor for-

ţelor armate ruse la încheie-

rea sezonului de iarnă.

SUA au comunicat pe ca-

le diplomatică vinerea tre-

cută Turciei trimiterea a 

două nave de război în Ma-

rea Neagră în conformita-

te cu prevederile tratatului 

de la Montreux (1936), ca-

re acordă Ankarei contro-

lul asupra Strâmtorii Bosfor. 

Navele americane vor ră-

mâne în zonă până la da-

ta de 4 mai, după cum a 

transmis Washingtonul.

SUA continuă să trimită şi 

avioane de recunoaştere în 

spaţiul aerian internaţional de 

deasupra Mării Negre, iar mier-

curea trecută două bombar-

diere americane au realizat 

misiuni în Marea Egee.

Rusia transferă 15 nave 
în Marea Neagră

Avioanele RAF se vor 

deplasa în România pen-

tru a contracara agresiu-

nea lui Putin în Europa 

de est, în timp ce Rusia a 

masat 80.000 de soldaţi la 

frontiera ucraineană şi se 

afl ă la „un pas de război”, 

scrie Daily Mail.

Şase super-avioane Typhoon 

Royal Air Force vor zbura spre 

ţara noastră, în încercarea de 

a descuraja acţiunile preşe-

dintelui rus Vladimir Putin, 

care a trimis trupe la grani-

ţa ucraineană.

Aseară, şefi i apărării din 

Marea Britanie au confi rmat 

desfăşurarea RAF în România 

pentru a controla cerul din ju-

rul Mării Negre.

Avioanele vor fi  susţinute de 

trupe din escadrila logistică ex-

pediţionară nr. 1 şi din escadri-

la de transport mecanic.

În timp ce Ministerul Apă-

rării din Regatul Unit insistă 

asupra faptului că aceste des-

făşurări de trupe sunt de ru-

tină, ele vin într-un moment 

al temerilor unui confl ict în-

tre Rusia şi Ucraina.

Aseară, preşedintele ucrai-

nean Volodymyr Zelensky a 

spus că aşteaptă după ce a ce-

rut discuţii cu Putin în urmă 

cu aproape trei săptămâni, în 

urma morţii a patru dintre sol-

daţii săi într-un atac rus.

Purtătorul de cuvânt al aces-

tuia a spus: „Sperăm foarte 

mult că acest lucru nu este un 

refuz al dialogului”.

Potrivit guvernului ucrai-

nean, Rusia a trimis 41.000 de 

soldaţi la frontiera din estul 

Ucrainei şi 42.000 în Crime-

ea, iar aceste cifre „continuă 

să crească”.

Kremlinul a încercat să 

pretindă că este un exerciţiu, 

nu o ameninţare, dar televi-

ziunea de stat rusă a averti-

zat că Moscova este „la un 

pas de război”. Peste 14.000 

de oameni au fost ucişi de 

când Rusia a anexat estul 

Ucrainei în 2014 şi eforturi-

le de negociere a unei solu-

ţii de pace au eşuat. 

Experţii în securitate se tem 

că Rusia ar putea reocupa es-

tul Ucrainei, sub pretextul de 

a proteja vorbitorii nativi de 

rusă de acolo.

Desfăşurarea trupelor bri-

tanice în România face parte 

dintr-o misiune anuală de po-

liţie aeriană a NATO, Operaţi-

unea Biloxi. Până la 100 de 

soldaţi de infanterie britanici 

sunt, de asemenea, aşteptaţi 

să fi e trimişi în Ucraina, pen-

tru a participa la exerciţii co-

mune în această vară.

Rusia a adunat peste 80.000 

de soldaţi de-a lungul fronti-

erei de est a Ucrainei, cu un 

arsenal de tancuri, artilerie, 

transportatoare blindate şi ve-

hicule de sprijin.

Preşedintele Zelensky a 

spus că o invazie rusă este 

o posibilitate reală pentru 

care Ucraina se pregăteşte 

de război.

Pregătiri de război cu Rusia? 
Marea Britanie trimite 
avioane de luptă în România.

O pereche de pantofi  

de sport Nike Air Yeezy 1 

ai rapperului 

Kanye West, estimată 

la peste 1 milion 

de dolari, un preţ 

care depăşeşte cu mult 

recordul în domeniu, este 

propusă la vânzare de 

casa de licitaţii Sotheby's, 

informează AFP.

Aceşti pantofi  vor face 

obiectul unei vânzări private 

organizate de renumita casă 

de licitaţii, ceea ce înseamnă 

că nici cumpărătorul, nici pre-

ţul fi nal, nu vor fi  cunoscuţi 

publicului larg, cu excepţia 

cazului în care viitorul pose-

sor va decide să îşi dezvălu-

ie identitatea.

Aceşti pantofi sport de 

culoare neagră, reprezen-

tând un model negru, au 

fost prima pereche din ga-

ma Yeezy care a fost pre-

zentată în public, atunci 

când rapperul Kanye West 

i-a purtat la gala Grammy 

Awards din 2008.

Înainte de a colabora cu 

rapperul, producătorul şi de-

signerul american, Nike atri-

buise pantofilor săi doar nu-

mele unor sportivi celebri.

Modelul Air Yeezy 1 a 

fost lansat apoi, în serie li-

mitată, în 2009, fiind ur-

mat de modelul Air Yeezy 

2 în 2012. Însă în anul ur-

mător, Kanye West a pus 

capăt parteneriatului său 

cu Nike, considerând că ve-

niturile care îi reveneau 

erau insuficiente.

Artistul s-a asociat ulte-

rior cu Adidas în 2014, pen-

tru a crea marca specială 

Yeezy, care a avut parte de 

un succes atât de mare în 

rândul publicului, încât a 

generat venituri de aproa-

pe 1,7 miliarde de dolari în 

2020, potrivit unei note in-

terne a băncii UBS, citată 

de Bloomberg.

Deşi nu este creatorul prin-

cipal al modelului Air Yeezy 

1, Kanye West a avut totuşi o 

infl uenţă destul de importan-

tă asupra designului acestor 

pantofi  sport.

Perechea pusă în vânzare 

prin intermediul casei 

Sotheby's îi aparţine lui Ryan 

Chang, un colecţionar pasio-

nat de unii dintre cei mai rari 

pantofi  de sport din lume, şi 

va fi  prezentată la Hong Kong 

din 16 până pe 21 aprilie.

Recordul de preţ pentru 

o pereche de pantofi sport 

a fost doborât de mai mul-

te ori în ultimii ani, cel mai 

recent de perechea Air Jor-

dan 1 fabricată de Nike, ca-

re a fost vândută cu 615.000 

de dolari în cadrul unei li-

citaţii organizate de casa 

Christie's la jumătatea lunii 

august din 2020.

Pantofii rapperului Kanye West, 
scoși la licitaţie privată
Pantofii vor face obiectul unei vânzări private, ceea ce înseamnă 
că nici cumpărătorul, nici preţul final nu vor fi cunoscute publicului larg

Modelul Air Yeezy 1 a fost lansat în serie limitată, în 2009, fiind urmat de modelul Air Yeezy 2 în 2012
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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. (5.7)

¤ 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, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ 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, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ 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 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., 
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-
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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. (5.7)

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.

¤ 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.

¤ 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. (5.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

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 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pentru 
acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea de jos, cu chei, dim 
205 x 90 x 40 cm, culoare wen-
ge cu stejar auriu, stare impeca-
bilă, preţ 350 RON, ideale pen-
tru agenţii de turism, imobiliare 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 0741 
278287.

¤ 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 detalii 
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. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (51.60)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând pătuț pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preț 200 RON. Informații la tele-
fon 0264-424005, 0745-
300323. (4.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 
0264-424005. (4.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în 
București, Cimitirul Domnești, cu 
unul similar amenjat în Cluj-Na-
poca. Informații la telefon 0747-
417912. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0264-
424005. (4.7)

¤ Vând semințe de lobodă ver-
de, semințe de pătrunjel pentru 
frunze, semințe de fl ori. Pentru 
alte informații apelați 0264-
424005, 0745-300323. (4.7)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informații și detalii la tele-
fon 0744-282885. (3.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informații la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (4.7)

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

¤ Vând miere de albine direct din 
gospodărie proprie. Informații la 
telefon 0264-535847 sau 0745-
265436.

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

¤ Producător, vând ouă din gos-
podărie proprie, preț între 80 de 
bani și 1 RON. pentru cantități 
mai mari livrăm și acasă. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
0745-265436. 

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

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

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, la preţ negociabil. Deta-
lii la telefon 0742-401019.

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, vinde la a III-a 
licitație publică în data de 
27.04.2021, ora 10, bunurile 
mobile constând în: Vitrină fri-
gorifi că cu perdea de aer, bu-
nuri proprietate a debitorului SC 
ELMAR BOG MARKET SRL. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunțuri - vânzarea prin 
licitație a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, vinde la a 2-a 
licitație publică, în data de 
28.04.2021, ora 13.00, bunuri-
le mobile constând în: 1. Auto-
turism M1G BMW X6, an 
fabricație 2009, km. parcurși 
352.502, motorină, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 
103.500 lei. Prețul de evaluare 
sau de pornire a licitației fi ind 
conform specifi cației de mai 
sus. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15B, camera 12, telefon 
0264.314941, interior 126 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
- vânzarea prin licitație a bunu-
rilor sechestrate.

PIERDERI

¤ FOOD TAXI S.R.L., C.U.I. 
25190164, J12/427/2009, 
pierdut certifi cat de înregistra-
re. Se declară nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informaţii la telefon: tel 0752-449012

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivant 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 intre 

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Cabinetul Individual de Insolvență „TOD SERGIU DAN“, 
cu sediul în Oradea, str. Petru Rareș, nr.1/A, ap.7, jud Bihor, 
CUI 33426690, nr. matricol 1B-4173, lichidator judiciar al 
SC LISTAPREST SRL, societate în faliment, cauza facând 
obiectul dos. nr.715/1285/2020 al Tribunalului Specializat 
Cluj, Organizează licitație publică pentru vânzarea următorului 
bun mobil: Autoutilitară VOLKSWAGEN TRANSPORTER, nr. 
de înmatriculare CJ-16-GUX, culoare alba, model 1991, 
diesel, în stare defectă, proprietatea debitorului. 

Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.25, parter, ap.5, jud. 
Cluj, începând cu orele 10:00, în data de 03.05.2021. 

Prețul de strigare este de 100% din valoarea de evaluare 
și este 1.140 lei. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului 
de sarcini și depunerea garanției de participare (10%) se 
fac cu cel puțin 24 ore înainte de începerea licitației. În caz 
de neadjudecare, licitația publică se va repeta, în aceleași 
condiții, în data de 07.05.2021. 

Bunurile se vând în starea în care se găsesc, fără alte garanții. 

Informații suplimentare la tel. 0723.149.115, avocat_
tod@yahoo.com, sergiutod75@gmail.com.

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 VITRALII POP S.R.L (în insolvenţă, in insolvency, 
en procedure collective), conform Sentinței civile nr. 692 
pronunţată în ședința publică din data de 07.04.2021, în 
dosarul nr. 55/1285/2021, afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj, 

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societății VITRALII POP S.R.L (cu sediul în 
Cluj-Napoca, Calea Baciului, Nr. 83A, Județ Cluj, C.U.I. 
33750220, J12/3133/2014) 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 12.05.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar al creanţelor este 26.05.2021.

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 16.06.2021 .

5. Prima ședință a Adunării creditorilor societății VITRALII 
POP S.R.L. va avea loc în data de 31.05.2021 ora 14.00, 
la sediul VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. din Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanților, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj.    

ANUNŢ PUBLIC

 SPEEH HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale 
Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’CHE 
FLOREŞTI II –REFACERE ŞI MODERNIZARE CONTRACANAL 
DIG MAL DREPT“ în localitatea Florești, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, în zilele de: luni –joi între orele 09.00-14.00 
și vineri între orele 9.00-12.00 și la sediul SPEEH 
HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj, din 
municipiul București Sector I, bdul Ion Mihalache , nr.15 -17.

Observaţiile publicului se primiesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni – joi între 
orele 09.00-14.00 și vineri între orele 9.00-13.00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al Residential System SRL (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, 
Strada Avram Iancu, Nr. 8, ap. 2B Judet Cluj, înregistrată 
la ONRC sub nr. J12/2933/2005 și având CUI 17861730, 
organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri aparţinând Residential System SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Stoc Pret LEI

1 Schelă metalică 1 buc 1995

2 Sistem de irigații 1 buc 350

3 TOTAL  2345

La preţurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021, ora 11.00 
în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (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 următoarele date de la ora 11.00: 
27.04.2021, 04.05.2021, 11.05.2021, respectiv 18.05.2021.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

VLADAU ALEXE DAN, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat de iniţierea Planului Urbanistic de Detaliu 
– „DESFIINŢARE CORP C1 ŞI C2, ELABORARE PUD ŞI CONSTRUIRE 
IMOBIL MIXT REFACERE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE 
EXTERIOARĂ, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, 
ORGANIZARE DE ŞANTIER“, propus a fi  amplasat în Cluj-
Napoca, str. Tribunul Vlăduţiu, nr. 15., mun. Cluj-Napoca.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primărie 
Cluj-Napoca, calea Moţilor, nr. 3-7, Serviciul Urbanism, Cam. 
63, în zilele de marţi – joi, între orele 13:30 – 15:30 și 
15:00-17:00 și la sediul proiectantului, str. Universităţii 
nr.3, ap. 27B, Cluj-Napoca.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

YAHTING CLUB TARNITA S.R.L., În calitate de titular, 
anuță publicul interesat de initierea Planului Urbanistic 
de Detaliu – PUD – pentru „CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ, RACORDURI, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, 
ÎMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL“, propus a fi  
amplasat în Someșul Cald, F.N., com. Gilău, jud. Cluj.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei 
Gilău, strada Principală, nr. 723, Gilău, Serviciul Urbanism, 
în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 15:30.

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 Insolvență Tod Sergiu Dan, 

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

în calitate de administrator judiciar al societății Trustul 
de Instalații Montaj și Construcții SA (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, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, 

organizează licita ie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

I. Bunuri mobile constând în două pachete de active – 
respectiv echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcții, obiecte de inventar – preț de strigare 
total 670.022,57 lei + TVA.

II. Pentru vânzarea bunurilor mobile constând în acțiuni 
deținute la societatea ACI Bistrița SA – preț de strigare 
600.000,00 lei.

Licitația va avea loc în data de 21.04.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea 
caietului de sarcini și depunerea garanției de participare 
de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru 
participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitației. 

Informații 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 – secțiunea vânzări - bunuri mobile.

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

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 Insolvență Tod Sergiu Dan, 

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

în calitate de administrator judiciar al societății Trustul 
de Instalații Montaj și Construcții SA (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, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, 

organizează licita ie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

o Bază de producție situată în Dej, str. Bistriței, nr. 63, 
jud. Cluj, compusă din teren în superfață de 5.266 mp și 
construcții înscrise în Cartea Funciară – preț de strigare 
133.438,50 lei + TVA;

Licitația va avea loc în data de 21.04.2021, ora 15:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea 
caietului de sarcini și depunerea garanției de participare 
de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru 
participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitației. 

Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-
mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.   Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator            C.I.I. Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 
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Sergio Ramos, 
pozitiv la COVID-19
Sergio Ramos, căpitanul echipei 
Real Madrid și al selecţionatei de 
fotbal a a Spaniei, a fost testat 
pozitiv la Covid-19, a anunţat 
marţi clubul său.
Fundașul spaniol este în prezent 
accidentat și nu va putea evolua 
pentru madrileni în partida retur 
cu FC Liverpool din manșa secun-
dă a sferturilor de fi nală ale Ligii 
Campionilor, programată mier-
curi seara pe stadionul Anfi eld.
El a ratat a ratat și marele derby 
cu FC Barcelona, câștigat sâmbătă 
de Real Madrid (2-1), pe care l-a 
urmărit din tribunele arenei 
Alfredo din Stefano.
Sergio Ramos, care a împlinit de 
35 ani la sfârșitul lunii trecute, în 
cantonamentul selecţionatei 
Spaniei, este al șaptelea jucător 
din lotul lui Real Madrid care s-a 
infectat cu Covid-19 de la debutul 
acestui sezon, alături de antreno-
rul Zinedine Zidane, subliniază co-
tidianul AS.

Istvan Kovacs 
va arbitra 
în Europa League
Românul Istvan Kovacs va arbitra 
meciul dintre Manchester United 
și Granada CF, care va avea loc 
joi, de la ora 22:00, pe Stadionul 
„Old Trafford”, în manșa secundă 
a sferturilor de fi nală ale competi-
ţiei de fotbal Europa League, po-
trivit site-ului UEFA.
Arbitri asistenţi vor fi  compatrioţii 
săi Vasile Florin Marinescu și 
Ovidiu Artene, în timp ce al patru-
lea ofi cial a fost delegat elveţianul 
Sandro Schaerer.
Arbitru video va fi  germanul 
Bastian Dankert, iar arbitru asis-
tent video a fost nominalizat po-
lonezul Pawel Gil.
Kovacs a mai condus cinci meciuri 
în acest sezon al cupelor europe-
ne, excluzând fazele preliminare: 
Lokomotiv Moscova – Bayern 
Munchen 1-2, Zenit St. 
Petersburg – Borussia Dortmund 
1-2, ambele în grupele Ligii 
Campionilor, Bayern Munchen – 
Lazio Roma 2-1, în optimile Ligii 
Campionilor, Celtic – Sparta 
Praga 1-4, în grupele Europa 
League, și Sporting Braga – AS 
Roma 0-2, în șaisprezecimile 
Europa League.
United este cu un pas în semifi na-
lele competiţiei după ce a câștigat 
în tur cu 2-0.
Doi jucători de la Salzburg, sus-
pendaţi pentru dopaj
Uniunea europeană de fotbal 
(UEFA) a confi rmat ca defi nitive 
suspendările pe trei luni impuse 
de Comisia sa de disciplină contra 
jucătorilor Sekou Koita și 
Mohamed Camara, ambii de la 
RB Salzburg, care au fost testaţi 
pozitiv la un control antidoping 
inopinat în data de 22 noiembrie.
Având în vedere faptul că sancţi-
unile nu au fost contestate la 
Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
(TAS), UEFA a comunicat durata 
sancţiunilor impuse de Comisia 
de Apel pentru intervalul 17 fe-
bruarie – 17 mai. UEFA nu a 
considerat testele pozitive al ju-
cătorilor ca o tentativă premedi-
tată de dopaj, dar aceștia sunt 
responsabili pentru modul în ca-
re substanţa interzisă a ajuns în 
organismul lor.
Malienii Sakou Koita și Mohamed 
Camara au fost testaţi pozitiv pe 
22 noiembrie la substanţa aceta-
zolamida, inclusă la categoria diu-
retici și agenţi de mascare pe lista 
Agenţiei Mondiale Antidoping.

Pe scurt

Poiana Braşov a găzduit 

la sfârşitul săptămânii 

trecute, în perioada 

9-11 aprilie, finala 

Campionatului Naţional 

de judo U21 individual 

şi pe echipe.

Judokanii legitimaţi la 

„U”-CSM Cluj-Dinamo au cu-

cerit în această competiţie 9 

medalii, dintre care 3 de aur, 

2 de argint şi 4 de bronz.

La Under 21 individual, De-

nisa Aşchiopoaiei şi Adrian 

Şulcă au obţinut cea mai stră-

lucitoare medalie, Roxana 

Oprea şi Luciana Catană au 

cucerit medaliile de argint, iar 

bronzul a fost adjudecat de 

către Sebastian Fudulu, Paul 

Creaţă şi Riccardo Stoica.

La echipe, „U”-CSM 

Cluj-Dinamo (A), formată 

din Gergely Gabor (-73 kg), 

Adrian Şulcă (-81 kg), Paul 

Creaţă (-90 kg) şi Riccardo 

Stoica (+90 kg), a devenit 

campioană naţioană naţio-

nală la U21. Echipa femini-

nă de judo a obţinut locul 

3. Din echipă au făcut par-

te sportivele Roxana Oprea 

(-48 kg), Luciana Catană 

(-52 kg) şi Denisa Aşchio-

poaiei (-57 kg).

Rezultatele complete, pe 

categorii:

Locul 1
• Denisa Aşchiopoaiei (-57 kg)

• Adrian Şulcă (-73 kg)

• Echipe masculin ”U”-CSM 

Cluj-Dinamo (A): Gergely Ga-

bor (-73 kg), Adrian Şulcă (-81 

kg), Paul Creaţă (-90 kg) şi 

Riccardo Stoica (+90 kg)

Locul 2
• Roxana Oprea (-48 kg)

• Luciana Catană (-52 kg)

Locul 3
• Sebastian Fudulu (-55 kg)

• Paul Creaţă (-90 kg)

• Riccardo Stoica (-100 kg)

• Echipe feminin ”U”-CSM 

Cluj-Dinamo: Roxana Oprea (-48 

kg), Luciana Catană (-52 kg) şi 

Denisa Aşchiopoaiei (-57 kg)

Locul 5
• Gergely Gabor (-73 kg).

Nouă medalii pentru juniorii clujeni la judo

CSO Voluntari şi CSM CSU 

Oradea au obţinut victo-

rii, luni, în meciurile dis-

putate în Arena „Antonio 

Alexe”, în Liga Naţională 

de baschet masculin.

CSO Voluntari, deţinătoa-

rea Cupei României, a trecut 

de CS SCM Timişoara cu sco-

rul de 87-62 (24-14, 16-19, 

25-21, 22-8), condusă de An-

thony Bernard Hickey, 21 punc-

te, 4 recuperări, 6 pase deci-

sive, şi Vlad Moldoveanu, 20 

p, 9 rec. Nikola Gajic a reuşit 

un double-double pentru bă-

năţeni, cu 16 p, 11 rec.

În alt meci, CSM CSU Ora-

dea a dispus de ABC Athletic 

Neptun Constanţa cu 93-78. Cei 

mai buni jucători ai gazdelor au 

fost Aaron Broussard 19 p, 4 rec 

şi Dragan Zekovic, 19 p.

U-BT Cluj-Napoca nu a 

jucat în această etapă din Li-

ga Naţională.

Adversarele lui U-BT 
s-au impus în Liga Naţională

1. ACS U-Banca 
Transilvania Cluj-Napoca 
40 puncte (20 jocuri)

2. BC CSU Sibiu 38 p (21 j)

3. CSO Voluntari 38 p (22 j)

4. FC Argeș Pitești 35 
p (21 j)

5. SCMU Craiova 31 p (19 j)

6. CSM CSU Oradea 31 
p (18 j)

Clasament:

Duelul dintre cele două 

formaţii reprezintă debu-

tul la echipă pentru 

cuplul Constantin 

Răduţă/Ovidiu Blag 

la conducerea echipei.

Universitatea Cluj a jucat 

un singur meci în play-out-ul 

din Liga a 2-a şi a câştigat cu 

4-2 în faţa celor de la CSM Sla-

tina. „Studenţii” se afl ă pe lo-

cul 3 în clasament, dar cu toa-

te astea nu au scăpat de griji-

le retrogradării. Universitatea 

are 32 de puncte, în timp ce 

Recea şi Ripensia au ambele 

26, fi ind pe locurile 4 şi 5.

E greu de crezut că „U” 

ar putea să ajungă în Liga 

a 3-a, dar acest lucru nu 

poate fi exclus definitiv pâ-

nă în momentul în care sal-

varea de la retrogradare es-

te matematic asigurată.

„U” Cluj 
are o nouă conducere

Meciul dintre Universita-

tea Cluj şi Pandurii este unul 

special pentru Constantin Ră-

duţă şi Ovidiu Blag. Cei doi 

vor conduce clubul în urmă-

toarea perioadă şi au o misi-

une delicată în următorul se-

zon. Universitatea nu mai poa-

te face nimic pentru a promo-

va în această stagiune şi prin-

cipalul scop este crearea unei 

echipe în sezonul viitor.

„Nu cred că trebuie să dez-

bini ca să conduci. Cred însă 

în lucrurile care ne unesc. Iar 

suporterii lui U ştiu asta cel 

mai bine. Pentru că pe ei îi 

uneşte spiritul lui U. Supor-

terul lui U nu a fost nicioda-

tă singur. Pentru că pe el îl 

veghează din Ceruri altul ce-a 

ţinut cu U iar din spatele său 

vin mereu copiii care vor ţi-

ne cu U. Conducătorii lui U 

vin şi pleacă, suporterii nici-

odată. Cei ce îmbracă tricoul 

lui U trebuie să simtă că-i ar-

de acest tricou şi că au o res-

ponsabilitate mai mare jucînd 

pentru acest club ce crede în 

valorile care l-au consacrat de 

la 1919 încoace.”, a scris Ovi-

diu Blag după numirea în func-

ţia de director executiv.

Fanii nu agreează 
noile mutări

Suporterii Universităţii 

Cluj au avut o reacţie dură 

la adresa lui Constantin Ră-

duţă. Peluza Şepcile Roşii a 

acuzat că numirea lui Rădu-

ţă s-a făcut pe ascuns şi nu 

a fost luată în calcul nicio 

variantă propusă de fani.

Ovidiu Blag a fost şi el în-

tâmpinată cu destul de mul-

tă ostilitate, fi indu-i reproşa-

tă lipsa de experienţă într-un 

astfel de post.

Răduţă, un apropiat 
al Universităţii

Noul conducător al clu-

bului este fost şef al Direc-

ţiei Judeţene de Sport şi Ti-

neret Cluj şi manager al Să-

lii Sporturilor „Horia Demi-

an”. Totodată, a mai ocupat 

şi funcţia de şef al Adminis-

traţiei Taberelor din Cluj, dar 

a fost şi director al Sălii Po-

livalente, schimbat ulterior 

cu liberalul Ionuţ Rusu.

Ultima funcţie pe care a 

ocupat-o a fost cea de admi-

nistrator al Parcului Sportiv 

”Iuliu Haţieganu”, deţinut de 

Universitatea Babeş-Bolyai, 

membru fondator al clubului 

de fotbal actual, alături de Pri-

măria Cluj-Napoca.

Răduţă a fost mijlocaş în 

anii ’80 la Universitatea Cluj.

„U” Cluj – Pandurii, primul meci 
sub noua conducere
Universitatea Cluj joacă astăzi, de la ora 17, cu Pandurii Tg. Jiu, în etapa a 3-a 
din Liga a 2-a faza play-out, într-o partidă care se va disputa pe Cluj Arena

Universitatea Cluj se duelează astăzi cu Panduri Tg. Jiu
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