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ACTUALITATE

Drum expres 
între Cluj şi Bistriţa
Consiliile Judeţene din Cluj şi Bistriţa-Nă-
săud se asociază pentru realizarea unui 
drum regional.  Pagina 2

SOCIAL

Trei copii trăiesc 
doar cu mama, 
într-un fost grajd
Casa lor a fost un grajd la început, iar fe-
meia a făcut din acel spaţiu un loc
în care să poată locui.  Pagina 7
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A fost adoptat bugetul 
comunei Floreşti
Peste 90 de milioane de lei vor fi  investiţi 
pentru dezvoltarea comunei.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Vaccinarea la domiciliu, 
un real succes la Cluj
Cluj-Napoca a depășit 1.000 de persoane vac-
cinate anti-COVID la domiciliu, chiar dacă 
funcționează un singur centru mobil. Pagina 5
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

192 2.054 753 94 4 5
Situația epidemiologică în județul Cluj – 20 aprilie 2021

SOCIAL

Credincioșii nu vor avea voie 
în Biserică la Slujba de Înviere

SĂNĂTATE

Johnson&Johnson: Posibile legături 
cu cazuri foarte rare de cheaguri

Premierul Cîțu a fost întrebat 
într-o emisiune TV despre modul 
în care se va desfășura Slujba de 
Înviere în actualul context.

„Afară, cu reguli de distanțare.
Tot trebuie să avem niște reguli 
de distanțare, trebuie să fi e niște 
reguli pe care le respectăm cu 
toții în jurul bisericii. Vor fi  și cei 
de la Ministerul de Interne, vor 
fi  și cei de la Ministerul Sănătății, 
voi fi  și eu acolo”, a spus Cîțu.

Sfi ntele slujbe vor fi  săvârșite 
potrivit prevederilor liturgice și 
tipiconale specifi ce perioadei, cu 
respectarea actelor normative 
privind starea de alertă pe teri-
toriul României.

Vasile Bănescu, purtătorul de 
cuvânt al Partiarhiei, nu este de 
acord cu cele spuse de Florin Cîțu 
și a anunțat că slujba de Înviere 
va avea loc și în interior, dar oa-
menii vor trebui să respecte 
distanțarea socială.

„Vă aduc aminte de Hotărârea 
Guvernului nr 432 din 8 aprilie 
2021 în care sunt stipulate precis 
toate elementele privitoare la 
desfășurarea slujbelor religioase, 
inclusiv slujba de Înviere. Din 
acest motiv, Cancelaria Sfântului 
Sinod a emis deja îndrumări foar-
te riguroase cu privire la 
desfășurarea acestor slujbe”, a 
spus Bănescu în replică.

Există o „posibilă legătură” în-
tre vaccinul cu doză unică produs 
de compania Johnson & Johnson 
și cazurile foarte rare de cheaguri 
de sânge apărute după imuniza-
re, a declarat marți Agenția Euro-
peană a Medicamentului (EMA) 
într-un comunicat, subliniind că 
benefi ciile vaccinului continuă să 
depășească riscurile.

EMA a analizat opt rapoarte 
din SUA cu privire la „cazuri de 
apariție a unor cheaguri de sânge 
neobișnuite asociate cu niveluri 
scăzute de trombocite din sânge”, 
dintre care unul a fost fatal.

Toate cazurile rare de coagula-
re a sângelui s-au produs la per-

soanele cu vârste sub 60 de ani, 
majoritatea femei.

Lucrătorii din domeniul sănătății 
și cei care au primit vaccinul ar tre-
bui să fi e conștienți de potențialele 
simptome ale acestor cheaguri de 
sânge rare. Acestea includ difi cultăți 
de respirație, dureri în piept, um-
fl ături ale picioarelor, dureri abdo-
minale, cefalee, vedere încețoșată 
sau pete mici de sânge sub piele.

60.000 de doze de vaccin John-
son & Johnson au ajuns săptămâ-
na trecută în România și sunt de-
ocamdată stocate în depozit, după 
ce gigantul farmaceutic a anunțat 
suspendarea distribuirii acestui ser 
în Uniunea Europeană.

Zi neagră pentru România
Record absolut în doar 24 de ore: 237 de morți COVID-19

Prețul apartamentelor din Cluj-Napoca, în scădere
Primul trimestru din acest an a fost tumultos pe piața imobiliară din Cluj, dar se termină 
cu ieftiniri la apartamentele scoase la vânzare. Pagina 4

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) va avea loc și anul 
acesta, la Cluj. Publicul cinefi l va putea viziona o mulțime de fi lme premi-
ate la festivaluri internaționale importante.

O serie de fi lme care au fost premiate sau nominalizate în anul 2020 la 
festivaluri de profi l precum Cannes, Veneţia și San Sebastián vor fi  prezentate 
la ediţia din 2021 a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF). Ediția 
aniversară de 20 de ani de la înfi ințarea festivalului va avea loc între 23 iulie 

și 1 august, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță necesare în con-
textul actual, însă cu prezența fi zică a spectatorilor în fața ecranelor. 

Unul dintre cele mai așteptate fi lme ale festivalului este „Supernova”, 
semnat de Harry Macqueen și prezentat în premieră la San Sebastián. 
Este o poveste de dragoste tandră în care cei doi protagoniști (jucați de 
Colin Firth și Stanley Tucci) călătoresc prin locuri dragi lor pentru a-și reve-
dea prietenii, întrucât unul dintre ei se luptă cu pierderea memoriei. 

TIFF 2021 va avea loc la Cluj, cu spectatori!

Recordul de decese apare în contextul în care vaccinarea stagnează și, pentru prima oară, 
numărul dozelor de vaccin disponibile a depășit numărul programărilor. 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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Consiliul Judeţean Cluj 

a lansat licitaţia 

pentru lucrări de moder-

nizare şi reabilitare a dru-

mului judeţean DJ 107P 

Gilău (DN1) – Someşul 

Rece – Mărişel – DN1R.

Drumul este relicitat, întru-

cât CJ Cluj a reziliat cu Kiat 

Group Construct, fi rma care a 

dus lucrările la un stadiu fi zic 

de doar 20%. La începutul a-

cestui an, Consiliul Judeţean 

Cluj a aprobat actualizarea no-

ilor indicatori tehnico-econo-

mici ai lucrărilor de moderni-

zare şi reabilitare a patru dru-

muri judeţene fi nanţate din fon-

duri europene, de 164 km. Es-

te vorba despre DJ 107P Gilău 

(DN1) – Someşul Rece – Mări-

şel – DN1R (44 km); DJ 107M 

Luna de Sus – Băişoara – Bu-

ru (42 km); DJ 109A Chinteni 

– Vultureni – Recea Cristur – 

Dealu Jurcii (38 km); DJ 150 

Viişoara – Ceanu Mare – Frata 

– Mociu (39 km).

Recent, Consiliul Judeţean 

Cluj a publicat în SEAP (Sis-

temul Electronic de Achiziţii 

Publice – n.red.) anunţul de 

participare pentru achiziţia 

serviciilor de proiectare şi exe-

cuţie a lucrărilor de „Moder-

nizare şi reabilitare a drumu-

lui judeţean DJ 107P Gilău 

(DN1) – Someşul Rece – Mă-

rişel – DN1R, km 0+000 – 

km 44+260, Lâ44.260 Km”. 

Data limită de depunere a ofer-

telor este 18 mai 2021.

„Continuăm investiţiile în 

infrastructura rutieră a jude-

ţului, cu aportul semnifi ca-

tiv al fondurilor europene pe 

care am reuşit să le atragem. 

Ne dorim, astfel, să asigurăm 

condiţii optime de circulaţie 

pe drumurile judeţe, dar şi 

să susţinem turismul montan 

din zonă, care a cunoscut o 

dezvoltare spectaculoasă în 

ultimii ani”, a transmis Alin 

Tişe, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj.

Judeţul Cluj a reziliat 
patru contracte cu Kiat

Mai multe contracte care 

vizau modernizarea şi reabi-

litatea a patru drumuri jude-

ţene de importanţă strategică 

din Cluj vor fi  cedate altor fi r-

me. Acestea sunt DJ 107P Gi-

lău (DN1) – Someşul Rece – 

Mărişel – DN1R (44 km); DJ 

107M Luna de Sus – Băişoa-

ra – Buru (42 km); DJ 109A 

Chinteni – Vultureni – Recea 

Cristur – Dealu Jurcii (38 km); 

DJ 150 Viişoara-Ceanu Mare 

– Frata – Mociu (39 km).

„Necesitatea reluării li-

citaţiilor pe 107P, 107M, 

109A şi 150 a fost deter-

minată de rezilierea con-

tractelor subsecvente de 

proiectare şi execuţie cu 

asocierea condusă de Kiat 

Group Construct, ca urma-

re a neîndeplinirii obliga-

ţiilor contractuale asuma-

te. La momentul rezilierii 

contractelor, stadiul fizic 

cumulat al lucrărilor pe a-

ceste drumuri judeţene e-

ra de 20%”, conform con-

ducerii CJ Cluj.

Drumul „modernizat” 
de nenumărate ori 
e praf şi pulbere

De-a lungul vremii, Con-

siliul Judeţean, a emis nenu-

mărate comunicate de presă 

cu privire la modernizarea 

drumului Gilău – Someşul 

Rece – Mărişel – Fântânele. 

În realitate, drumul este dis-

trus de multă vreme, după 

cum monitorulcj.ro a relatat 

în repetate rânduri. Oamenii 

din zonă sunt disperaţi şi 

spun că există nenumărate 

nereguli în ceea ce priveşte 

reabilitatea drumului jude-

ţean Gilău-Mărişel.

1 septembrie 2016: „Dru-

mul judeţean de interes tu-

ristic DJ 107P Gilău (DN1) 

– Someşul Rece – Mărişel – 

Fântânele (DN1R) a intrat 

în reparaţii În cadrul pro-

gramului de lucrări care vi-

zează întreţinerea infrastruc-

turii rutiere a judeţului, pe 

drumul judeţean DJ 107P Gi-

lău (DN1) – Someşu Rece – 

Mărişel – Fântânele (DN1R) 

au demarat şi se desfăşoa-

ră în ritm susţinut lucrări 

de întreţinere şi reparaţii ca-

re vizează un tronson cu o 

lungime totală de peste 44 

de kilometri”.

4 septembrie 2017: „Mă 

bucur să pot anunţa clujenii 

că în perioada imediat urmă-

toare vom demara lucrările 

de modernizare a acestui 

drum judeţean de o impor-

tantă cu adevărat strategică 

pentru judeţul Cluj şi pe ca-

re sunt situate multe dintre 

cele mai importante obiecti-

ve turistice şi recreative din 

judeţ precum complexul de 

lacuri Tarniţa – Someşul Cald 

– Gilău, comuna Mărişel, re-

spectiv lacul de acumulare 

Beliş-Fântânele. Sute de mii 

de persoane, clujeni şi turişti, 

deopotrivă, vor avea astfel la 

dispoziţie o variantă mult mai 

rapidă şi facilă de a ajunge 

din drumul european E60/

DN1 spre inima Munţilor Apu-

seni”, a anunţat Alin Tişe.

22 mai 2018: „Au demarat 

lucrările de reabilitare şi mo-

dernizare a drumului judeţean 

Gilău – Someşu Rece – Mări-

şel – DN 1R. Consiliul Jude-

ţean Cluj a demarat lucrările 

de reabilitare şi modernizare 

a drumului judeţean DJ 107P 

(DN 1) Gilău – Someşul Rece 

– Mărişel – DN 1R, un proiect 

amplu ce vizează tronsonul 

cu o lungime de 44,26”.

Drum de munte cu „peripeții”, asfaltat din nou
DJ 107P Gilău (DN1) – Someşul Rece – Mărişel – DN1R va fi asfaltat, 
după ce Consiliul Județean a reziliat contractul cu Kiat

1°/9° Variabil

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliile Judeţene 

din Cluj şi Bistriţa-Năsăud 

se asociază pentru 

realizarea unui nou

drum regional: Drumul 

expres Cluj-Bistriţa.

Preşedinţii Consiliilor Jude-

ţene Cluj şi Bistriţa-Năsăud, 

Alin Tişe şi Radu Moldovan, 

se implică în realizarea Dru-

mului expres Cluj-Bistriţa.

În acest sens, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, Alin 

Tişe, a iniţiat un proiect de ho-

tărâre în vederea încheierii unui 

acord de asociere cu Consiliul 

Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru 

susţinerea acestei investiţii. Pro-

iectul de hotărâre va fi  supus 

spre aprobare în cadrul proximei 

şedinţe a deliberativului clujean 

din data de 22 aprilie 2021.

„E un proiect de o impor-

tanţă strategică nu doar pen-

tru judeţele Cluj şi Bistriţa-Nă-

săud ci pentru întreaga regiu-

ne, la a cărei dezvoltare acce-

lerată va contribui semnifi ca-

tiv. În plus, acest drum expres 

va constitui o alternativă via-

bilă şi va decongestiona trafi -

cul extrem de aglomerat de pe 

drumul european”, consideră 

preşedinţii Consiliilor Judeţe-

ne Cluj şi Bistriţa-Năsăud, Alin 

Tişe şi Radu Moldovan.

Şosea de 90 de kilometri 
între Cluj şi Bistriţa

Protocolul prevede oferi-

rea întregului suport necesar 

Companiei Naţionale de Ad-

ministrare a Infrastructurii 

Rutiere în vederea organiză-

rii şi desfăşurării procedurii 

de achiziţie publică a servi-

ciilor de elaborare a Studiu-

lui de Fezabilitate şi, totoda-

tă, valorifi carea acestei do-

cumentaţii prin depunerea 

spre fi nanţare prin Programe 

Operaţionale, Mecanisme de 

Redresare şi Rezilienţă şi/sau 

alte surse de fi nanţare.

Pentru reuşita implementă-

rii investiţiei, de o importanţă 

deosebită pentru locuitorii ce-

lor două judeţe, dar şi pentru 

cei afl aţi în tranzit, cele două 

consilii judeţene vor face de-

mersuri pentru intrarea în a-

sociere şi a primăriilor Cluj-Na-

poca şi Bistriţa.

Drumul expres Cluj-Bis-

triţa, via Dej, va avea o lun-

gime de aproximativ 90 de 

kilometri.

Drum expres de 90 de kilometri, 
între județele Cluj și Bistrița
Asociere între Consiliile Județene din Cluj și Bistrița-Năsăud 
pentru realizarea unui drum expres între cele două județe

Drumul expres Cluj-Bistriţa, via Dej, va avea o lungime de aproximativ 90 de kilometri
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Sala de sport a Colegiului 

„George Coşbuc” 

Cluj-Napoca stă „sub 

cheie” de ani buni, după 

ce zidurile clădirii 

au început să se fi sureze. 

Recent, municipalitatea 

a lansat licitaţia pentru 

consolidarea acesteia, 

la un preţ de două ori şi 

jumătate mai mare decât 

a costat construirea sălii.

Primăria Cluj-Napoca a 

lansat licitaţia pentru proiec-

tarea şi execuţia lucrărilor la 

obiectivul de investiţii Con-

solidare sală de sport din in-

cinta Colegiului Naţional 

„George Coşbuc”, Str. Avram 

Iancu, nr. 70-72. În decem-

brie 2019, consilierii locali au 

dat undă verde consolidării 

sălii de sport a Colegiului Na-

ţional „George Coşbuc”. În-

chisă de aproximativ trei ani 

pentru că o grindă de susţi-

nere a tavanului s-a fi surat, 

sala de sport urmează să fi e 

consolidată şi redată elevilor.

Consolidarea, 
mai scumpă 
decât construcţia!

Valoarea estimată investiţi-

ei se ridică la 5.462.170 lei, de 

două ori şi jumătate mai mult 

decât a costat construcţia aces-

teia (2.155.836 de lei)! Finan-

ţarea proiectului va fi  făcută 

din fonduri de la bugetul local.

Termenul limită pentru de-

punerea ofertelor este data de 

19 mai 2021, criteriul de atri-

buire a contractului fi ind pre-

ţul cel mai scăzut.

Ce lucrări trebuie 
realizate?

Potrivit scenariului 1 de 

intervenţie inclus în raportul 

de specialitate, se propune 

montarea în sens transversal 

a unor grinzi metalice sub 

nervurile transversale de be-

ton armat. Varianta recoman-

dată constă din aşezarea grin-

zilor metalice la pas variabil 

între 3-6 metri, în funcţie de 

gradul de solicitare al nervu-

rilor longitudinale.

„În septembrie 2018, s-a 

impus interzicerea accesului 

în incinta sălii de sport a ca-

drelor didactice şi a elevilor, 

precum şi expertizarea de ur-

genţă a clădirii de către un ex-

pert tehnic atestat. Municipiul 

Cluj-Napoca (…) a achiziţio-

nat în cursul lunii noiembrie 

2018 expertiza tehnică struc-

turală, elaborată de prof. dr. 

ing. Vasile Păcurar, prin care 

s-au stabilit măsurile de con-

solidare ce se impun a fi  rea-

lizate la acest obiectiv.

Ca măsură suplimentară de 

consolidare, s-au montat în in-

teriorul parterului eşafodaje 

metalice până la nivelul par-

terului, care să asigure reze-

marea acestuia, urmând ca 

măsurile de consolidare la plan-

şeul peste sala de sport de la 

nivelul parter să se execute pe 

baza unui proiect de execuţie 

validat de un verifi cator de 

proiecte atestat şi însuşit de 

către expertul tehnic. Rapor-

tul expertizei tehnice conclu-

zionează că planşeul prezintă 

o deformaţie totală de 128 mm, 

deformaţie accentuată în ra-

port cu măsurătorile anterioa-

re, de unde rezultă că defor-

maţiile nu s-au stabilizat”, se 

arată în caietul de sarcini.

Printre lucrările ce se vor 

efectua se numără: consoli-

darea grinzilor din beton ar-

mat, reparaţii locale pe fa-

ţadele clădirii şi revopsirea 

integrală, restaurarea ele-

mentelor de signalistică de 

pe faţada dinspre curtea şco-

lii, înlocuirea pardoselii de 

parchet laminat din sala de 

gimnastică de la etaj, vop-

sirea pereţilor din sala de 

sport şi sala de gimnastică, 

înlocuirea betonului de pan-

tă şi refacerea hidroizolaţi-

ei, înlocuirea sistemului de 

iluminat, refacerea tencuie-

lilor şi zugrăvelilor în zone-

le afectate de fisuri, reface-

rea tencuielilor şi zugrăve-

lilor în zonele afectate de 

igrasie, refacerea jgheaburi-

lor şi burlanelor în zonele 

unde igrasia este prezentă 

la interior şi refacerea pan-

telor de scurgere pe trotua-

rul de gardă din partea de 

sud a clădirii.

Firma care a realizat 
lucrările, pe „lista ruşinii”

Asocierea SC Rheinbrucke 

SRL (lider) – SC Ronoaqua SRL 

– SC Artehnis SRL – SC Civil 

Speed SRL – SC Sellm SRL es-

te primul grup de fi rme care a 

intrat pe aşa-zisa „listă nea-

gră” a Primăriei Cluj-Napoca 

în ceea ce priveşte licitaţiile 

adjudecate în municipiu.

Primul contract nerespec-

tat este cel privind serviciile 

de proiectare supraetajare clă-

dire şcoală şi reabilitare ter-

mică la Şcoala Gimnazială 

„Ion Creangă”.

Al doilea angajament încăl-

cat este cel privind serviciile 

de proiectare supraetajare clă-

dire şcoală, sală de sport şi re-

abilitare termică la Şcoala Gim-

nazială „Nicolae Titulescu”.

În fi ne, al treilea contract ne-

respectat de asocierea condusă 

de fi rma timişoreană este cel 

privind serviciile de proiectare 

consolidare sală de sport din in-

cinta Colegiului Naţional „Geor-

ge Coşbuc” (semnat în iunie 

2019), unde există întârzieri de 

47 de zile pentru documentaţia 

de avizare a lucrărilor de inter-

venţii (DALI), respectiv de 274 

de zile pentru documentaţia teh-

nică pentru obţinerea autoriza-

ţiei de construire (DTAC), la da-

ta de 15 octombrie 2020.

Primăria Cluj-Napoca 
va cere în instanţă 
despăgubiri

De altfel, prima listă a con-

tractelor nerespectate a fost pu-

blicată pe site-ul Primăriei. Edi-

lul a reiterat că „nu cere nimic 

altceva” decât respectarea ter-

menelor şi a calităţii lucrărilor. 

El a precizat că, în cazul celor 

trei contracte, trebuie reluată 

licitaţia de la zero. Cu toate 

acestea, Boc oferă asigurări că 

administraţia locală va cere în 

instanţă toate despăgubirile afe-

rente pentru nerealizarea obli-

gaţiilor contractuale.

Inaugurată în 2014 şi do-

tată cu tribune în care în-

cap aproape 100 de specta-

tori, sala poate găzdui me-

ciuri de baschet, handbal 

volei şi chiar tenis.

5,4 mil. lei pentru consolidarea 
unei săli de sport care a costat doar 2,1 mil. lei!
Primăria Cluj-Napoca plătește peste 5,4 milioane de lei pentru lucrări de consolidare 
la sala de sport a liceului „George Coșbuc”

Primăria Cluj-Napoca a lansat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii 
Consolidare sală de sport din incinta Colegiului Naţional „George Coşbuc”

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Bugetul pe anul 2021 

al comunei Floreşti 

din Cluj a fost adoptat 

în unanimitate în cadrul 

şedinţei de Consiliu 

Local de marţi, 

20 aprilie. Peste 90 

de milioane de lei vor fi 

investiţi pentru dezvol-

tarea comunei.

„Vreau să mulţumesc 

Consiliului Local pentru 

aprobarea bugetului şi pen-

tru încrederea acordată. 

Prin acest buget am stabi-

lit viitoare direcţii pentru 

creşterea calităţii vieţii în 

Floreşti şi pentru transfor-

marea comunei în una mo-

dernă”, a declarat prima-

rul comunei, Bogdan Piva-

riu, în cadrul şedinţei.

Vor fi  construite creşe, 
parcuri şi adăposturi 
de animale

Veniturile pe 2021 ale comu-

nei Floreşti depăşesc suma de 

90 de milioane de lei, mai exact, 

bugetul local fi ind în valoare de 

90.366.790 de lei.

În infrastructura rutieră 

vor fi  astfel investiţi 44.315.872 

lei (credit) + 17.821.000 lei. 

Utilităţilor precum apă, ca-

nal, iluminat public le sunt 

alocaţi 2.906.561 lei, secto-

rului educaţie au fost repar-

tizaţi 2.184.800 lei, în creş-

terea calităţii vieţii – 4.564.470 

lei, în cultură şi sport – 

4.112.782 lei, în digitalizare 

– 3.285.000 lei, în mediu – 

2.182.330 lei, în urbanism – 

1.190.000 lei, iar fondurile 

europene care vor fi  investi-

te în comună în acest an în-

sumează 36.714.000 lei.

Printre cele mai impor-

tante proiecte care vor fi 

implementate în 2021 în 

Floreşti cu banii din buge-

tul local se numără moder-

nizarea străzii Eroilor, se-

maforizarea intersecţie str. 

Cetăţii cu str. Tăuţiului, 

montare de LED-uri în în-

treaga comună, realizarea 

lucrărilor de canalizare în 

Tăuţi, construirea unei cre-

şe în comună, refacerea şi 

restaurarea faţadei la clă-

direa Şcolii Gimnaziale Lu-

na de Sus, amenajarea unui 

parc de joacă pentru copii 

ANL, dar şi a unui adăpost 

de animale cu şi fără stă-

pân. Va fi realizată de ase-

menea, reabilitarea termi-

că a blocurilor din comu-

nă, din banii de buget fi-

ind investiţi şi în procesul 

de bugetare participativă.

A fost adoptat bugetul Floreștiului.
Bogdan Pivariu: „Am stabilit direcții 
pentru modernizarea comunei”. Carmen LUCUŢ

redactia@monitorulcj.ro

Floreşti şi alte şase comune 

din judeţul Cluj vor primi 

despăgubiri pentru reabili-

tarea mai multor drumuri, 

şanţuri şi podeţe avariate 

de ploi abundente.

Comunele afectate de ploile 

abundente din ultima perioadă 

vor primi despăgubiri pentru a 

efectua lucrări de reparare la 

drumurile afectate.

Mai multe drumuri şi pode-

ţe au fost distruse în urma ploi-

lor. Este vorba de comunele Flo-

reşti, Ciucea, Buza, Borşa, Vul-

tureni, Panticeu, Căpuşu Mare.

Autorităţile publice vor lua 

măsuri de urgenţă pentru a re-

media problemele create de fe-

nomene meteorologice pericu-

loase precum ploile abundente 

şi scurgerea de versanţi, pentru 

a evita pericolele potenţiale pen-

tru locuitori, cum ar fi : izolări de 

localităţi, întreruperi de servicii 

la utilităţile publice sau interven-

ţii ale echipajelor de prim ajutor.

Drumuri comunale, uliţe să-

teşti şi podeţuri au fost distruse 

în comunele Ciucea, Vultureni, 

Panticeu, Buza, Borşa, Căpuşu 

Mare. Totodată, drumul judeţean 

din localitatea Corneni a fost ava-

riat de viitură – creşteri debite 

într-un interval scurt de timp.

Valorile pentru refacerea 

obiectivelor afectate vor fi  

transmise de către reprezen-

tanţii Primăriei ulterior, iar 

pentru stabilirea valorii fi na-

le de reabilitare a infrastruc-

turii afectate vor fi  elabora-

te studii tehnice/studii de fe-

zabilitate prin grija proprie-

tarului/deţinătorului/admi-

nistratorului.

Despăgubiri pentru comunele 
afectate de fenomene meteo extreme

Florești este una dintre comu-
nele cele mai afectate de ploile 
din ultima vreme. Mai multe 
drumuri comunale, de exploa-

taţie agricolă și străzi au fost 
avariate. În urma fenomenelor 
meteo drumurile s-au degradat 
și s-au format gropi.
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Primul trimestru din 

acest an, în ce priveşte 

piaţa imobiliară din Cluj, 

a fost unul tumultos, dar 

care se termină cu iefti-

niri la apartamentele de 

vânzare. Acest lucru le-a 

prins bine agenţilor imo-

biliari, care nu au avut 

parte de acelaşi noroc în 

urmă cu un an, sfârşitul 

primului trimestru 

sincronizându-se 

cu începutul pandemiei.

„Per total, intenţiile de tran-

zacţionare au înregistrat o di-

namică stabilă faţă de luna 

anterioară şi o creştere accen-

tuată faţă de perioada simila-

ră a anului trecut, când con-

textul de atunci ducea la o în-

cetinire abruptă a activităţii. 

Aşadar, putem vorbi de un 

prim trimestru în care piaţa 

şi-a reintrat complet în ritm”, 

au explicat experţii de la Blitz 

Imobiliare.

Ieftiniri la apartamentele 
de vânzare

Conform Blitz, preţurile în 

ce privesc apartamentele de 

vânzare din Cluj au scăzut 

moderat cu 3,37%, făcând ca 

preţul mediu de achiziţiona-

re al unui metru pătrat, la ni-

velul municipiului, să ajungă 

la 1.579 euro/mp.

Comparativ cu luna februa-

rie, când a fost o creştere de 

2,27%, datorită cererii mai 

crescute a clienţilor, în luna 

martie s-au înregistrat scăderi 

ale preţurilor cu 5,22%. Spe-

cialiştii imobiliari sunt de pă-

rere că luna martie a adus co-

recţii normale, echilibrate 

într-o piaţă stabilă.

Cea mai mare ieftinire a pre-

ţurilor apartamentelor de vân-

zare a fost resimţită în cartie-

rul Grigorescu, ajungându-se 

la valoarea de 1.699 euro/mp 

(de la 1.761 euro/mp). În zo-

na Plopilor preţurile au scăzut 

cu 4,98%, până la valoarea de 

2.119 euro/mp (de la 2.230 eu-

ro/mp). O altă ieftinire impor-

tantă a fost sesizată în cartie-

rul Andrei Mureşanu, unul din-

tre cele mai scumpe zone din 

Cluj, unde s-a înregistrat o scă-

dere de 4,13%, preţurile ajun-

gând la 1.904 euro/mp (de la 

1.986 euro/mp).

În cartierul Mănăştur iefti-

nirea a fost de 2,98%, valoa-

rea fi ind de 1.497 euro/mp, 

(de la 1.543 euro/mp). Ase-

mănător s-au situat scăderile 

şi în Mărăşti, ieftinirile fi ind 

de 2,94%, preţurile ajungând 

până 1.682 euro pe mp (de la 

1.733 euro pe mp).

În Floreşti, preţurile au scă-

zut cu 1,47% , până la 940 eu-

ro/mp (de la 954 euro/mp). Ce-

rerea pentru această zonă a fost 

semnifi cativă şi în anul 2021.

În ce priveşte această zo-

nă, au existat variaţii minore 

de-a lungul anului, acestea în-

dreptându-se mai mult spre a 

fi  descendente. Preţurile au 

scăzut sau chiar stagnat în pe-

rioada aprilie – noiembrie de 

la o maximă de 965 de euro/

mp până la 9.916 euro/mp, 

urmând apoi să se ajungă la 

o valoare de 954 euro/mp în 

februarie 2021.

Nu toate cartierele se situ-

ează în lista ieftinirilor, dim-

potrivă, în unele înregistrân-

du-se creşteri. 

Creşteri ale preţurilor 
în Zorilor şi în Centru

Printre acestea, cele mai im-

portante creşteri s-au resimţit 

în cartierul Zorilor, cu o scă-

dere de 3,77%, valoarea fi ind 

până la 1.678 euro/mp (de la 

1.617 euro/mp) şi în Iris, de 

1,53%, până la 1.390 euro/mp 

(de la 1.369 euro/mp).

În centrul oraşului Cluj-Na-

poca, preţurile sunt în continuă 

creştere, chiar dacă e aparent 

minoră, de 1,24%, preţurile si-

tuându-se la 2,042 euro/ mp. 

De trei luni încoace, valoarea a-

partamentelor de vânzare se si-

tuează peste 2.000 de euro/mp, 

în condiţiile în care în anul 2020 

acestea nu au depăşit pragul de 

1.922 – 1.987 euro/mp.

Cluj, în topul
tranzacţiilor imobiliare

Conform datelor publica-

te recent de Agenţia Naţio-

nală de Cadastru şi Publici-

tate (ANCP), în luna martie 

a acestui an, au fost vându-

te 62.891 de apartamente în 

toată ţara, fi ind înregistrată 

o creştere de 20% faţă de lu-

na precedentă. Cele mai mul-

te apartamente s-au vândut 

în Bucureşti – 10.958, Ilfov – 

4,306 şi Cluj – 3,917.

Preţul apartamentelor din Cluj, în scădere!
În piaţa imobiliară din Cluj, primul trimestru din an se încheie cu o scădere a preţurilor locuințelor de vânzare

Primul trimestru din 2021 se termină cu ieftiniri la apartamentele de vânzare

Prețurile pe zona chiriilor au înregistrat per total scă-
deri accentuate în mai multe cartiere, indicele Blitz 
pe luna februarie pe segmentul chirii ajungând la va-
loarea de 329 de euro, înregistrând astfel o variație 
de – 3,24%. Aceasta valoare reprezintă prețul medie 
cerut pe lună pentru un apartament de închiriat, la 
nivelul întregii piețe.

Cele mai mari scăderi la chirii s-a înregistrat în cartierele:

¤ Iris – cu 15,55%, până la valoarea de 277 euro pe lună 
(de la 328 euro),

¤ Plopilor – cu 8,21% până la valoarea de 358 de euro 
(de la 390 euro).

¤ Zorilor – cu 6,21%, până la valoarea de 332 euro 
(de la 354 euro).

Scăderi semnificative pe segmentul chiriilor

PREȚ

1.579
euro este prețul mediu de achiziționare al unui metru 
pătrat, la apartamentele din municipiul Cluj-Napoca

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Premierul Florin Cîțu a vor-

bit despre posibilitatea ca 

restaurantele să rămână 

permanent deschise, indife-

rent de rata de incidență 

a cazurilor COVID-19. 

Condiția principală este 

reprezentată de numărul 

de persoane vaccinate, 

acest aspect determinând 

și o posibilă renunțare la 

purtarea măștii de protecție.

Restaurantele care își vac-

cinează întreg personalul ar 

putea rămâne deschise, in-

diferent de rata de incidență 

din localitatea în care se 

află, a declarat premierul 

Florin Cîțu. Acesta a vorbit 

și despre o posibilă renunțare 

la masca de protecție, în 

funcție de numărul persoa-

nelor imunizate.

Această posibilitate se 

află încă în discuție, propu-

nerea venind dinspre indus-

tria HoReCa, a declarat pre-

mierul Florin Cîțu, luni sea-

ra, la Digi24.

„Industria spune că e ga-

ta să deschidă pentru cei ca-

re se vaccinează. Eu vreau să 

mă asigur că toți românii au 

acces la vaccin și nu există 

discriminare. Dacă ai avut ac-

ces la vaccin și n-ai vrut să 

te vaccinezi, o să fi e compli-

cat”, a spus prim-ministrul.

Vaccinarea personalului, 
condiția principală

„Trebuie să vedem par-

tea asta de după pandemie 

și am avut discuții cu resta-

urantele, pentru că au fost 

lovite cel mai mult în peri-

oada asta de pandemie, din 

păcate. Pentru restaurante 

am propus și discutăm - nu 

este o decizie luată, dar dis-

cutăm -  ca dacă își vacci-

nează tot personalul, și ho-

telierii și așa mai departe, 

să fie deschiși tot timpul, să 

nu mai fie legați de rata de 

incidență. Deci, poate să fie 

deschis, poate cu 50 la su-

tă din capacitate, dar să nu 

mai fie legați de rata de 

incidență, dacă are tot per-

sonalul în acea unitate vac-

cinat”, a explicat Florin Cîțu, 

pentru sursa citată.

Renunțarea la masca 
de protecție ar putea 
deveni realitate

Astfel, condiția pentru ca 

România să poată reveni trep-

tat la normalitate, iar posi-

bilitatea ca restaurantele să 

rămână deschise permanent, 

indiferent de rata de incidență 

să devină realitate este ca 

acestea să își vaccineze în-

treg personalul.

 „Dacă vrem să mergem 

la concerte, trebuie să ne vac-

cinăm, dacă vrem să mergem 

la mare, trebuie să ne vacci-

năm. Dacă vrem să mergem 

prin România, trebuie să ne 

vaccinăm. Dacă vrem să ple-

căm din România, trebuie 

să ne vaccinăm. Dacă vrem 

să avem restaurantele des-

chise, trebuie să ne vaccinăm”, 

a spus șeful executivului.

Totodată, acesta a vorbit și 

despre o posibilă renunțare 

la purtarea măștii de protecție, 

care ar putea fi  luată în cal-

cul de abia după ce 70% din 

populația României va fi  imu-

nizată: „Apoi putem să vor-

bim de etapa de după 70 la 

sută și de renunțarea la mas-

că în spațiul public. Acestea 

sunt lucrurile pe care le ve-

dem, dacă ne vaccinăm”.

Momentan, interesul pen-

tru vaccinare în rândul 

populației de la noi din țară 

este în proporție de 50-60 la 

sută, însă la sate oamenii nu 

sunt atât de dornici să se imu-

nizeze, a explicat premierul. 

Acesta consideră că în acest 

caz ar fi  nevoie de o strate-

gie diferită: „Trebuie vorbit 

cu liderii locali: primari, pre-

ot, doctori, ca să se implice 

în mod activ, să se vaccine-

ze în văzul oamenilor”.

Restaurantele ar putea rămâne deschise permanent. Singura condiție - vaccinarea masivă.

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

publică de la UBB, 

Răzvan Cherecheș, 

a explicat că pentru ca 

vaccinul anti-COVID-19 

să fi e efi cient, acesta tre-

buie luat în două doze.

Administrarea celei de-a 

doua doză crește nivelul de 

imunitate:

 „De ce este nevoie de do-

uă doze? De ce nu putem să 

luăm vaccinul anti-COVID într-

o singură doză? Răspunsul 

meu: Cu excepția vaccinului 

Johnson & Johnson care are 

o singură doză, toate celelal-

te vaccinuri vizate de Uniu-

nea Europeană, Pfi zer, Mo-

derna și AstraZeneca au ne-

voie de două doze. De ce? Es-

te simplu. Prima doză produ-

ce un răspuns imunitar mai 

slab și este nevoie de a doua 

doză care să crească intensi-

tatea răspunsului imunitar”, 

explică Răzvan Cherecheș.

Specialistul a mai compa-

rat această situație cu una de 

zi cu zi. El spune că atunci 

când ieși afară în tricou, dar e 

foarte frig, te întorci în casă 

după geacă. Același lucru se 

întâmplă și la vaccin, tricoul 

e prima doză, iar geaca e cea 

de-a doua doză de vaccin.

„Altfel spus, e ca și cum ai 

ieși afară când este foarte frig 

și ți-ai lua pe tine doar un tri-

cou cu mânecă scurtă. Ai ieșit 

afară, ai văzut că-i frig, te-ai în-

tors înapoi în casă și ți-ai mai 

luat și o geacă și ai ieșit afară. 

Tricoul e prima doză, geaca e 

a doua doză”, a susținut exper-

tul într-un video explicativ.

Vaccinul Johnson & Johnson 
se administrează într-o doză

Deși vaccinul are o efi ca-

citate de peste 80% în cazul 

tulpinilor, în SUA, Africa de 

Sud și Brazilia, în cazurile in-

fectării cu o formă moderată 

de COVID-19, efi cacitatea es-

te de aproape 67%. 

Chiar dacă Johnson & 

Johnson este cel mai recent 

tip de vaccin anti-COVID-19 

aprobat, iar efi cacitatea în ca-

zul infectării cu COVID-19, 

nu cu tulpini, este destul de 

scăzută, vaccinul se adminis-

trează într-o singură doză, 

față de restul serurilor care 

au nevoie de două doze pen-

tru a întări imunitatea.

Vaccinul Johnson & John-

son se stochează pe termen 

lung la -20 de grade Celsius, 

pentru 24 de luni, adică doi 

ani. Totodată, stocarea pe ter-

men scurt, pentru o perioa-

dă de trei luni, se face la 2-

8 grade Celsius. Vaccinul es-

te un tip de vector viral ne-

replicativ, la fel ca AstraZe-

neca, dar diferit de Pfi zer sau 

Moderna, care sunt de tip 

ARN mesager.

De ce ne vaccinăm cu două doze?
Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca a depășit 

1.000 de persoane vaccina-

te anti-COVID la domiciliu, 

chiar dacă funcționează 

un singur centru mobil. 

Cererile sunt multe, 

iar asistenții reușesc 

cu greu să facă față.

Vaccinarea la domiciliu es-

te un succes la Cluj, chiar da-

că există un singur centru de 

vaccinare mobil. În acest mo-

ment s-au depășit 1.000 de 

persoane imunizate anti-CO-

VID la domiciliu, potrivit vi-

ceprimarului Olah Emese.

Autoritățile locale doresc 

să implementeze mai multe 

centre mobile de vaccinare, 

având în vedere că cererile 

sunt foarte multe.

 „Am depășit 1.000 de oa-

meni vaccinați la domiciliu. 

În continuare încercăm să fa-

cem față cererilor, condițiile 

sunt stabilite, astfel încât ori-

ce persoană nedeplasabilă se 

poate vaccina la domiciliu în 

baza unei cereri la care se ane-

xează adeverința de la medi-

cul de familie de unde rezul-

tă că persoana nu este depla-

sabilă sau transportabilă. Vac-

cinarea se face cu serul Pfi -

zer. Zilnic sunt aproximativ 

10 cereri, iar deocamdată avem 

un singur centru mobil iar 

vaccinarea se face pe baza 

programării. Avem în vedere 

ca pe viitor să avem mai mul-

te centre mobile, dar acum 

așteptăm și modifi cările de la 

nivel național pentru centre-

le drive-thru”, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro viceprima-

rul municipiului Cluj-Napo-

ca, Olah Emese.

Programările pentru vacci-

narea anti-COVID la domici-

liu se face apelând la numă-

rul de telefon: 0372280499, 

după următorul program:

• De luni până miercuri: ore-

le 8:00-16:00

• Joi: orele 8.00-17:30

• Vineri: orele 8:00-14:30

Persoanele care doresc să 

se programeze pentru vacci-

narea la domiciliu trebuie să 

comunice: numele și prenu-

mele, Codul Numeric Perso-

nal (CNP), seria și nr. De pe 

cartea de identitate, numărul 

de telefon, numele medicului 

de familie și adresa de e-mail.

Valeriu Gheorghiță a spus 

că în săptămâna 12-18 apri-

lie au fost operaţionalizate cir-

ca 167 de echipe mobile, ca-

re sunt formate din 477 de 

medici şi asistenţi medicali şi 

123 de registratori şi au fost 

imunizate în această perioa-

dă cu echipe mobile 8.351 de 

persoane.

În ultima săptămână 
s-au vaccinat peste 600 
de clujeni la domiciliu

De asemenea, în Cluj-Na-

poca au fost imunizate 650 de 

persoane la domiciliu.

„S-au efectuat 496 de mi-

siuni pentru vaccinare în cen-

tre rezidenţiale persoane imo-

bilizate, centre de dializă şi 

persoane fără adăpost şi au 

fost vaccinate în această săp-

tămână cu echipe mobile 

8.351 de persoane. Cele mai 

multe persoane au fost vac-

cinate în judeţul Hunedoara 

- 1.337 în ultima săptămână 

- cu aceste echipe mobile, în 

Satu Mare 742 de persoane, 

Cluj - 650 de persoane, în 

Bucureşti 600 de persoane, 

Timiş - 463”, a afi rmat re-

prezentantul Comitetului 

Național de Coordonare a 

Activităților privind Vaccina-

rea, Valeriu Gheorghiță.

Vaccinarea la domiciliu, un succes la Cluj

Record sumbru, ieri, în România. 
237 de morți de COVID-19, în doar 24 de ore. 
Marți, 20 aprilie, a fost ziua cu cel mai negru bilanț al deceselor provocate de COVID-19, de la începutul pandemiei
Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

237 de morți de COVID19 

în doar 24 de ore, de 

luni până marți. 

Este cel mai mare număr 

de decese înregistrate 

într-o singură zi, de la 

începutul pandemiei.

 Și mai grav este faptul 

că vaccinarea stagnează, 

pentru prima oară, 

numărul dozelor de vac-

cin disponibile a depășit 

numărul programărilor.

De la începutul pande-

miei și până azi, numărul 

românilor care au fost 

confirmați cu noul corona-

virus a depășit 1.000.000, 

fiind de asemenea declara-

te vindecate în total 950.242 

de persoane, însă în ceea 

ce pr ivește numărul 

morților, ziua de marți, 20 

aprilie, a reprezentat un re-

cord absolut, fiind declarați 

decedați într-o singură zi, 

237 de bolnavi care erau 

infectați cu COVID-19.

Cel mai mare număr 
de decese, de la 
începutul pandemiei

Numărul mare de morți 

COVID-19 într-un interval 

de doar 24 de ore vine și în 

contextul în care vaccina-

rea se află într-o etapă de 

stagnare, în acest moment, 

numărul dozelor de vaccin 

disponibile depășindu-l pe 

cel al programărilor.

În acest moment, con-

form platformei vaccin.live, 

numărul locurilor disponi-

bile pentru vaccinarea cu 

cele trei seruri utilizate în 

România depășește 200.000, 

zilnic fiind vaccinate apro-

ximativ 113.000 de persoa-

ne. În total, în țara noastră 

există la acest moment 818 

centre de vaccinare, pe lis-

tele de așteptare pentru a fi 

imunizați fiind momentan 

167.470 de români, din nu-

mărul total de 209.607 lo-

curi libere.

Se dorește creșterea 
numărului de locuri la ATI

Luni, 19 aprilie, au fost 

raportate la nivel național 

149 de decese provocate de 

infecția cu SARS-CoV-2, cu 

88 mai multe față de aceas-

tă zi. Totodată, numărul de 

morți raportat azi este și cel 

mai mare înregistrat în Ro-

mânia, de la debutul pande-

miei. Față de duminică, 18 

aprilie, când erau declarate 

160 de persoane decedate în 

țară, ziua următoare părea 

să indice un trend descen-

dent al morților de COVID, 

însă recordul de 237 de morți, 

înregistrat azi, infi rmă posi-

bilitatea unei scăderi a nu-

mărului de bolnavi decedați.

Pacienții care ajung să fi e 

declarați decedați în urma 

infecției cu COVID-19 sunt cei 

care au nevoie să fi e internați 

în secțiile de terapie intensi-

vă, motiv pentru care, premi-

erul Florin Cîțu, declara săp-

tămâna trecută că dorește să 

fi e adăugate mai multe paturi 

ATI disponibile, în contextul 

în care și numărul celor care 

au nevoie de terapie intensi-

vă se afl ă în creștere.

Astfel, duminică, 18 apri-

lie, Cîțu a anunțat că au mai 

fost adăugate 12 noi paturi 

ATI, însă până a ajunge la ce-

le 1.600 de locuri promise, ar 

mai fi  nevoie de încă 40-50 

de paturi. Duminică, existau 

20 de paturi libere la ATI la 

nivel național, conform prim-

ministrului, zi în care erau 

internați pe această secție 

1.475 de bolnavi.

Azi, 20 aprilie, datele ara-

tă că numărul celor de la ATI 

a scăzut, fi ind ocupate 1.432 

de paturi, ceea ce indică că 

în acest moment sunt dispo-

nibile 63 de paturi ATI.

De la începutul pandemi-

ei și până astăzi, în România 

au decedat 26.618 persoane 

diagnosticate cu infecția cu 

SARS-CoV-2.

237 de morți de COVID19 în doar 24 de ore, de luni până marți. Este cel mai mare număr de decese înregistrate într-o singură zi, de la începutul pandemiei

Purtarea măștii de protecție 
nu mai este obligatorie în 
aer liber în Israel, de dumini-
că, ca parte a planului de ri-
dicare treptată a restricțiilor 
impuse pe fondul pandemi-
ei. Israelul a fost una dintre 
primele țări care, în primă-
vara anului 2020, a impus 
purtarea unei măști sanitare 
în locurile publice.

Situația s-a schimbat în ulti-
mele săptămâni datorită unei 
vaste campanii de vaccinare 
care a permis administrarea 
celor două doze necesare de 
vaccin Pfi zer/ BioNTech la pes-
te jumătate (53%) din cei 9,3 
milioane de locuitori ai săi.

„Măștile sunt făcute pentru a 
ne proteja de pandemia de 
coronavirus. Dar, din moment 
ce experții au ajuns la conclu-
zia că masca nu mai este ne-
cesară în aer liber, am decis să 
ridicăm (obligația de a purta) 
masca”, a declarat ministrul 
Sănătății Yuli Edelstein.

„Rata de infectare este foar-
te scăzută în Israel datorită 
succesului campaniei de vac-
cinare, deci este posibilă re-
laxarea măsurilor”, a adău-
gat el, precizând că masca a 
rămas oricum obligatorie în 
locurile publice închise (cen-
tre comerciale etc.).

Israelul a lansat o vastă cam-
panie de vaccinare la sfârșitul 
lunii decembrie datorită unui 
acord cu gigantul farmaceutic 
american Pfi zer, care a livrat 
rapid milioane de doze în 
schimbul informațiilor cu privi-
re la efectele vaccinării.

Rata mare 
de vaccinare a relaxat 
măsurile în Israel
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Prima plimbare prin 

pădurea-parc din Făget 

a fost descrisă ca fi ind 

„o experienţă inedită” 

de către o asociaţie din 

Cluj care se dedică pro-

movării spaţiilor naturale 

amenajate, cât mai puţin 

invazivă. Investiţia făcută 

de autorităţile locale 

în pădurea-parc din Făget 

se ridică la aproape 

150.000 de euro.

Cei din cadrul asociaţiei 

„Umbrela Verde” au descris 

pădurea-parc din Făget ca fi -

ind „o experienţă inedită”, 

precizând că o plimbare în 

acest loc dă impresia că te 

afl i într-o pădure sălbatică, 

şi nu într-un simplu parc. 

Panourile amplasate care con-

ţin curiozităţi despre natura 

locului oferă un plus de „cu-

loare” pădurii-parc, oferind 

o experienţă pe care alte pă-

duri din zonă nu reuşesc să 

o ofere, au spus cei din ca-

drul organizaţiei.

Pădurea are 40 de hectare, 

iar investiţiile pentru amena-

jare s-au ridicat la suma de 

aproximativ 150.000 de euro.

„Am fost în pădurea-parc 

din Făget şi a fost o experi-

enţă inedită. Nu ne-am sim-

ţit deloc ca într-un parc, ci 

ca într-o pădure sălbatică, 

doar că paşii ne-au fost ghi-

daţi de panouri discrete cu 

mesaje despre natura locu-

lui şi indicatoare ale poteci-

lor pietonale sau cicliste. 

Băncuţele de lemn ni s-au 

părut binevenite mai ales 

pentru seniori (dar nu nu-

mai). Nu ştim altă pădure 

lângă Cluj care să le ofere 

posibilitatea de drumeţie cu 

popasuri dese oamenilor în 

vârstă şi foarte în vârstă.

Ne-am dori să fi e promo-

vată cum se cuvine! Am afl at 

multe despre arborii care cresc 

acolo, despre cum s-a format 

văioaga/torentul ce trece prin 

apropierea intrării dinspre ve-

chiul observator astronomic, 

despre rolul lemnului mort 

în ecosistem şi de ce-i bine 

să-l lăsăm în pădure, despre 

trovanţi, despre broaştele ca-

re trăiesc acolo (genul Bom-

bina) şi altele”, au scris re-

prezentanţii „Umbrela Ver-

de”, într-o postare pe reţele-

le de socializare.

Amenajarea a început 
în ianuarie

Primarul Emil Boc a anun-

ţat la începutul anului că, 

începând cu această primă-

vară, clujenii se vor putea 

relaxa în spaţiul verde din 

pădurea-parc din Făget, în 

luna ianuarie fiind făcute şi 

primele amenajări. Totoda-

tă, edilul spunea că acest 

proiect a fost conceput du-

pă un model european.

„Este o intervenţie minim in-

vazivă, de calitate, făcută de 

specialişti. Din primăvară, va fi  

un spaţiu unde clujenii să se 

simtă bine. Este un model eu-

ropean, nu am inventat noi acest 

tip de amenajări. Cei care do-

resc să se plimbe prin pădure 

vor avea parte de trasee marca-

te, de aceste amenajări minim 

invazive şi de toalete. Civiliza-

ţia începe de la toalete”, decla-

ra Emil Boc, la un radio local, 

la începutul acestui an.

Investiţia ajunge la 
aproximativ 150.000 €

Valoarea totală a buge-

tului alocat de Municipiul 

Cluj-Napoca pentru imple-

mentarea proiectului ce vi-

zează pădurea-parc din Fă-

get este de 145.682 de eu-

ro, din care contribuţia Fon-

dului European de Dezvol-

tare Regională (FEDR – asis-

tenţă financiară nerambur-

sabilă), în procent de 85% 

este de 123.829 euro. Pro-

iectul Pădurii-Parc Făget es-

te totodată şi produsul pro-

cesului de Bugetare parti-

cipativă, acesta fiind votat 

de clujeni într-un număr 

considerabil.

Plimbare în pădurea-parc, o „experienţă inedită”!
Amenajarea noului concept de pădure-parc în Făget a costat 150.000 de euro din fonduri europene

Cei din asociaţia „Umbrela Verde” au descris pădurea-parc din Făget ca fi ind „o experienţă inedită”, precizând că o plimbare în acest loc dă impresia că te afl i într-o pădure sălbatică, şi nu într-un simplu parc
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Trei copii şi o femeie 

din Cluj-Napoca trăiesc 

într-o casă care mai 

are puţin şi se dărâmă. 

Casa lor a fost un grajd la 

început, iar femeia a făcut 

din acel spaţiu un loc 

în care să poată locui. Cei 

patru au o cameră, o bucă-

tărie şi un hol care se 

dărâmă de la o zi la alta.

Grajd transformat în 
casă, locul unde locuiește 
o familie din Cluj

Ana Maria Kovacs este o 

eroină pentru cei trei copii 

ai săi. Soţul femeii a murit 

în anul 2018, după ce doc-

torii au descoperit că avea 

cancer pulmonar. Femeia ră-

masă pe cont propriu a în-

ceput să lucreze şi să îşi în-

grijească cei trei copii.

„Totul a pornit cu câteva 

luni înainte de a muri soţul 

meu. Cât el a trăit, muncea 

cu ziua peste tot. Cât timp a 

trăit el, noi nu am dus lipsă 

de nimic. Eu nu munceam 

pentru că trebuia să am grijă 

de copii. El a murit în anul 

2018, de cancer la plămâni. 

Când s-a îmbolnăvit şi nu mai 

putea lucra, m-am angajat eu 

la un restaurant pentru a în-

treţine familia. Eu suportam 

costurile de spitalizare şi în-

grijeam copii. Şi atunci a fost 

o perioadă foarte grea”, a de-

clarat pentru monitorulcj.ro 

Ana Maria Kovacs.

După durerea prin care a 

trecut după ce şi-a îngropat 

soţul, Ana Maria a conştien-

tizat că trebuie să meargă mai 

departe pentru familia sa. 

Cei trei copii primesc o pen-

sie de urmaş în valoare de 

2.400 de lei. Până acum trei 

săptămâni, aceştia erau toţi 

banii pe care îi aveau în ca-

să. Lucrurile s-au mai îmbu-

nătăţit, atunci când Ana Ma-

ria s-a angajat la Napochim.

„De trei ani întreţin casa 

cu totul. Copiii au şi o pensie 

de urmaş destul de consisten-

tă, zic eu, dar cu toate aces-

tea nu ne ajung banii pentru 

a ne muta într-un loc mai bun. 

Eu m-am angajata de trei săp-

tămâni şi am un salariu mi-

nim pe economie, adică 1.600 

de lei pe contract. Pensia co-

piilor este de 2.400 de lei. 

Când faci un calcul ţi se pare 

că este un buget ok, dar a-

vând în vedere cât de scum-

pe sunt toate lucrurile în zi-

ua de azi, abia reuşesc să trec 

luna. Ei cresc de la o zi la al-

ta, trebuie să le cumpăr hai-

ne, rechizite şi plus alte chel-

tuieli la şcoală. Pe lângă as-

ta, trebuie să cumpăr şi mân-

care şi să plătesc utilităţile”, 

a explicat mama copiilor.

Ana Maria munceşte zi de 

zi pentru cei trei copii, dar 

oricât şi-ar face calculele, ba-

nii nu ajung, pentru că me-

reu apar o factură prea mare 

sau anumite cheltuieli pentru 

educaţia fi ilor săi.

„Oricât aş împărţi bani şi ori-

cât aş «tăia de la gură», tot nu 

îmi ajung banii pentru trei copii. 

Trebuie să îi trimit la şcoală, să 

îi îmbrac, să îi hrănesc şi plus 

cheltuielile casei care nu sunt 

nici astea mici. Nu îmi permit să 

mă mut într-o chirie, pentru că 

sunt foarte scumpe. Dacă eu plă-

tesc chiria şi educaţia copiilor, 

noi nu mai mâncăm în luna re-

spectivă”, a povestit Ana Maria.

Şcoala online i-a lovit şi mai 

tare, pentru că acum copiii au 

nevoie de tehnologie pentru a 

participa la cursuri: „La copii 

le-am luat telefoane pe abona-

ment pentru şcoala online, 

pentru că nu mi-am permis să 

cumpăr un laptop sau o table-

tă. Nu sunt telefoane foarte 

performante, dar îşi pot face 

treaba cu ele şi măcar au in-

ternet pentru şcoală. Plătesc 

pe lună trei abonamente plus 

UPC-ul”, a spus femeia.

Pentru a se încadra în ba-

nii aceştia, femeia trebuie să 

îşi calculeze totul la început 

de lună. Uneori au venit fac-

turi şi de 1.100 lei, lucru care 

a dărâmat-o, având în vedere 

că abia îi ajungeau banii.

„Eu când iau pensia la în-

ceputul lunii plătesc aşa: abo-

namentele, lumina şi gazul. 

Astea ajung chiar şi la 1.000 

de lei pe lună, utilităţile fi -

ind cele mai scumpe. Copiii 

nu îmi cer bani, pentru că 

ştiu cum stă treaba. Cele mai 

scumpe haine ale lor sunt de 

la magazinul chinezesc. Din 

restul banilor, lună de lună 

îmi duc băieţii la tuns pentru 

că eu vreau să fi e îngrijiţi. Du-

pă vin şi alte cheltuieli la şcoa-

lă, mai ales rechizitele care 

sunt extrem de scumpe”, a 

explicat Ana Maria.

„Au fost zile când mă 
puneam la somn flămândă, 
doar ca să fie ei hrăniţi”

Au fost momente când nu 

aveau nici ce să pună pe ma-

să, mai ales în perioada când 

nu avea loc de muncă. Ana 

Maria mereu se frământa, dar 

copiii o linişteau şi îi spuneau 

că cel mai important lucru es-

te că sunt toţi împreună.

Fetiţa mereu observa când 

mama ei era supărată şi mer-

gea să o liniştească, însă Ana 

Maria nu voia să le spună cât 

de grea este situaţia. Momen-

tele cele mai grele au trecut, 

dar cu toate acestea ei tot lo-

cuiesc în condiţii precare.

„Am avut zile când eu nu 

mâncam nimic doar ca să le 

ajungă lor mâncarea. Fata 

venea la mine şi mă întreba 

dacă eu am mâncat şi îi spu-

neam că da. Eu mai răbuf-

nesc în lacrimi noaptea, iar 

fata se trezeşte şi vine la mi-

ne şi mă întreba ce am pă-

ţit. Eu îi spun că nu am ni-

mic, dar ea simte că nu sunt 

bine”, a continuat femeia.

Singura dorinţă a femeii 

este să aibă o casă unde să 

poată dormi liniştită şi să ai-

bă o baie unde să se spele. 

Baia lor constă acum într-un 

lighean şi apă încălzită la ara-

gaz. Nu îşi doresc lux sau al-

te aparaturi performante, ci 

doar un acoperiş deasupra 

capului care să nu se dărâ-

me peste noapte.

„Eu îmi doresc să mă văd 

cu piticii mei undeva într-un 

loc bun şi să avem condiţii cât 

de cât bune. Nu îmi doresc mo-

bilă nu ştiu de care. Îmi doresc 

să avem căldură, o baie unde 

să ne putem spăla. Eu când am 

început să locuiesc aici era un 

grajd. Eu cu mâinile mele am 

reuşit să fac acest loc să fi e mai 

comod. Am pus două paturi 

într-o cameră şi un dulap, aco-

lo unde dorm copiii, iar eu dorm 

pe un pat în bucătărie. Am mai 

pus un covor şi am mai cârpit 

pereţii, dar de la atâtea inun-

daţii mai are puţin şi cade ho-

lul peste noi. Banii pe care îi 

avem abia ne ajung, trebuie să 

îi calculez foarte bine lună de 

lună ca să nu intru în datorii. 

În fi ecare lună apare ceva, ba 

o factură prea mare, ba cheltu-

ieli în plus la şcoală şi mereu 

se întâmplă să nu îmi ajungă 

banii”, a explicat Ana Maria.

Trei copii trăiesc doar cu mama, într-un fost grajd.
Visul lor e o casă nouă, dar nu au bani nici de chirie. 
Consiliul Elevilor din Cluj le întinde o mână de ajutor cu ocazia Zilelor Elevului Clujean, 
un eveniment desfășurat în mediul online în 21-24 aprilie 

Consiliul Judeţean al Elevilor Cluj a aflat de acest caz și 
doresc să îi ajute prin organizarea unui eveniment care 
are la bază strângerea de fonduri pentru această familie. 
Ediţia din acest an a evenimentului Zilele Elevului 
Clujean (ZEC) se va desfășura în mediul online în perioa-
da 21-24 aprilie. Noutatea acestui eveniment este secţiu-
nea ZEC Charity în care elevii pasionaţi de gaming își vor 
putea exploata aceste abilităţi. Așa cum îi spune și nu-
mele, fondurile strânse din taxa de participare a fiecărei 
echipe vor merge către o cauză socială.

ZEC a fost iniţial conceput cu scopul de a ghida elevii claselor 
a VIII-a în a-și alege liceul potrivit, iar mai apoi, proiectul s-a 
extins pe mai multe ramuri. În cadrul ZEC, elevii au oportuni-
tatea de a participa la activităţi menite să cuprindă sferele de 
interes ale acestora. Proiectul vizează creșterea interesului și 
implicării tinerilor în activităţile extracurriculare.

Elevii întind o mână de ajutor familiei

ANA MARIA KOVACS

„Înainte de Crăciun abia am avut bani pentru 
mâncare. Pe atunci nu lucram și ne descurcam 
doar din pensie. Fiind iarnă, a trebuit să le iau 
geci și ghete pentru că nu aveau cu ce să umble. 
Au fost zile când veneau copiii de la școală și 
aveam orez cu legume în casă, atât. Ei nu sunt 
pretențioși, dar pe mine mă durea sufl etul pentru 
că nu le puteam oferi o masă bună. Iar fi ul 
cel mare mereu îmi spunea «mami nu te necăji, 
contează că suntem toți și suntem sănătoși». 
Au fost zile când aveam la masă doar macaroane 
goale, dar nu m-am dat bătută. Mereu i-am 
mulțumit lui Dumnezeu și m-am rugat. Eu i-am 
învățat să prețuiască ceea ce au, chiar dacă 
mâncăm doar o felie de pâine cu margarină, 
Dumnezeu ne ascultă și ne ajută în timp”.

Cum poţi ajuta?
Donaţiile pentru familia 
Kovacs se pot face în con-
turile de mai jos:

• Cont LEI: RO35 RZBR 
0000 0600 2074 5056
• Cont EURO: RO83 RZBR 
0000 0600 2074 9236
• Cont USD: RO29 RZBR 
0000 0600 2088 1837
• Cod Swift: RZBRROBU.
• E-mail: 
paypal@stergemlacrimi.ro
Pentru a dona către cazul 
„Maria” este necesar să spe-
cifi caţi în titlul tranzacţiei: 
„Donaţie caz MARIA – ZEC”. 
Denumirea entităţii către ca-
re trebuie donat este 
„Asociaţia Ștergem Lacrimi”.
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21.04.2021

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
„Capital de lucru Cristalprint Impex SRL”

Societatea Cristalprint Impex SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napo-
ca, Str. Corneliu Coposu nr. 167, județul Cluj, anunță fi nalizarea imple-
mentării proiectului „Capital de lucru Cristalprint Impex SRL”, proiect 
cu nr. RUE M2-973, înscris în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de 
lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării con-
tractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de 
Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 09.12.2020, până la data de 21.04.2021.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situației 
economice a societății Cristalprint Impex SRL, a cărei activitate a fost 
afectată de criza provocată de pandemia COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
 Menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni;
 Menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii ce-

rerii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.
Valoarea totală a proiectului este de 651.366,73 lei, din care 566.405,85 

lei grant și 84.960,8775 lei cofi nanțare.
Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Spri-
jinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de inves-
tiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regiona-
le, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact benefi ciar:
MARCEL MOCAN

e-mail: mocan.marcel@gmail.com
tel: 0722520285

PUBLICITATE

Constructorul auto german 

Volkswagen a prezentat un 

SUV electric destinat pieţei 

chineze, în avanpremiera 

Salonului auto de la 

Shanghai, cel mai mare 

eveniment de marketing al 

industriei auto din ultimul 

an, care a început luni 

în contextul unor măsuri 

sporite de control sanitar, 

transmite AP.

Constructorii auto sunt in-

teresaţi în mod special de Chi-

na, cea mai mare piaţă din 

lume în funcţie de volumul 

de vânzări şi prima mare eco-

nomie a lumii care şi-a reve-

nit din pandemie, pentru a-şi 

relansa vânzările şi a inversa 

pierderile de miliarde de do-

lari suferite în ultimul an.

Ford, Nissan şi alte mărci 

intenţionează să dezvăluie 

noi modele destinate pieţei 

chineze la Salonul auto de 

la Shanghai, care şi-a des-

chis luni porţile în contextul 

unor măsuri sporite de con-

trol sanitar. Puţini directori 

de companii auto din străi-

nătate vor participa la eve-

nimentul de la Shanghai iar 

jurnaliştii prezenţi au fost 

nevoiţi să treacă printr-o pro-

cedură de testare.

Noul SUV denumit ID.6 al 

celor de la Volkswagen refl ec-

tă tranziţia industriei auto spre 

electrifi care şi conceperea de 

modele având în vedere gus-

turile clientelei chineze. VW 

susţine că acest model de tip 

SUV cu şase şi şapte locuri 

este destinat creării unui „sa-

lon pe roţi” cu direcţie se-

mi-automată şi alte tehnolo-

gii avansate.

La rândul său, constructo-

rul auto american Ford şi-a 

prezentat primul SUV conce-

put pentru vânzări globale în 

conformitate cu o strategie ca-

re se bazează mai mult pe 

operaţiunile din China pentru 

dezvoltarea de produs.

De asemenea, Nissan Mo-

tor Co. urmează să dezvălu-

ie crossover-ul său X-Trail pen-

tru piaţa chineză şi sistemul 

său de propulsie e-POWER.

Potrivit datelor Asociaţi-

ei producătorilor auto din 

China, în primul trimestru 

al acestui an vânzările de 

SUV-uri, sedan-uri şi min-

van-uri în China au crescut 

cu 75,6% în ritm anual. 

Comparativ, firma de con-

sultanţă Edmunds.com Inc. 

estimează că în aceiaşi pe-

rioadă în SUA vânzările au 

crescut cu 8,9% în ritm anu-

al. În plus, Asociaţia produ-

cătorilor auto din China sus-

ţine că vânzările de vehicu-

le electrice s-au triplat în 

primele trei luni ale acestui 

an, comparativ cu perioada 

similară a anului trecut, pâ-

nă la 515.000 de unităţi.

Volkswagen şi Ford prezintă noi SUV-uri 
la salonul auto de la Shanghai
Constructorii auto sunt interesaţi în mod special de China, cea mai mare piaţă din lume 
la volumul de vânzări şi prima mare economie a lumii
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Administrarea de multivita-

mine, probiotice, Omega-3 

sau suplimente precum 

vitamina D poate contribui 

la diminuarea riscului 

infectării cu SARS-CoV-2, 

virusul care produce 

COVID-19, mai ales în rân-

dul femeilor, informează 

luni revista British Medical 

Journal Nutrition 

Prevention & Health (BMJ), 

citată de EFE.

În schimb, suplimente 

precum vitamina C, zincul 

sau usturoiul nu au contri-

buit la o scădere a riscului 

de COVID-19, potrivit stu-

diului publicat de revista 

medicală britanică.

De la declanşarea pande-

miei în 2020, potrivit experţi-

lor de la Imperial College din 

Londra, s-a pus accentul pe 

avantajele suplimentelor de 

vitamine pentru a evita şi a 

trata COVID-19.

În Marea Britanie, în urma 

lockdown-ului decretat la 23 

martie anul trecut, s-a consta-

tat o creştere semnifi cativă a 

vânzărilor de vitamina C şi 

de multivitamine.

Suplimentele dietetice pot 

contribui la menţinerea unui 

sistem imunitar sănătos, însă 

nu se ştia dacă suplimentele 

specifi ce pot fi  asociate unui 

risc mai scăzut de contagiere 

cu noul coronavirus.

Pentru a stabili o legătu-

ră, cercetătorii de la Imperi-

al College din Londra au re-

curs la utilizatorii aplicaţiei 

COVID-19 Symptom Study 

pentru a afl a dacă cei care 

luau suplimente au fost mai 

puţin expuşi contractării aces-

tei boli infecţioase.

Aplicaţia a fost lansată în 

Marea Britanie, SUA şi Su-

edia în martie 2020 pentru 

a obţine date privind evolu-

ţia pandemiei.

Iniţial a fost înregistrat lo-

cul, vârsta şi factorii de risc 

asupra sănătăţii utilizatorilor, 

însă ulterior acestora li s-au 

cerut informaţii actualizate 

zilnic despre simptome, rezul-

tatele la testele PCR sau asis-

tenţa medicală.

Pentru acest studiu, cer-

cetătorii au analizat infor-

maţiile furnizate de 372.720 

de utilizatori ai aplicaţiei din 

Marea Britanie referitoare la 

utilizarea regulată a supli-

mentelor dietetice în lunile 

mai, iunie şi iulie 2020 (pri-

mul val al pandemiei) şi la 

rezultatele pozitive la teste-

lor PCR pentru coronavirus.

Între lunile mai şi iulie, 

175.652 de utilizatori din Ma-

rea Britanie au luat în mod 

regulat suplimente dietetice, 

în timp ce 197.068 nu au lu-

at. Aproximativ doua treimi 

(67%) dintre aceştia erau fe-

mei. În total, 23.521 de per-

soane au avut rezultate pozi-

tive la SARS-CoV-2, în timp 

ce testele pentru 349.199 au 

fost negative.

Prin urmare, consumul de 

probiotice, Omega-3, multivi-

tamine sau de vitamina D a 

fost asociat unui risc mai scă-

zut de infecţie cu SARS-CoV-2.

Analizând date precum 

vârsta, sexul şi greutatea, 

cercetătorii au constatat că 

protecţia oferită de probio-

tice, Omega-3, multivitami-

ne şi vitamina D a fost ob-

servată mai ales la femei, 

indiferent de vârstă sau de 

greutate, însă nu la fel de 

clar şi în cazul bărbaţilor.

Omega-3 şi vitamina D 
pot reduce riscul 
de a contracta COVID-19
Un studiu arată că administrarea de multivitamine poate reduce riscul 
infectării cu SARS-CoV-2, mai ales în rândul femeilor

De la declanșarea pandemiei de coronavirus s-a pus accentul pe avantajele 
suplimentelor de vitamine pentru a evita şi a trata COVID-19

Acizii grasi omega-3 sunt una dintre cele 
mai studiate categorii de nutrienti, mai 
ales datorita benefi ciilor pe care le au asu-
pra organismului uman. Literatura de spe-
cialitate asociaza consumul de acizi grasi 
omega-3 cu efectele pozitive asupra siste-

mului cardiovascular, imunitar sau nervos, 
dar si cu scaderea proceselor infl amatoare 
in diferite patologii autoimune. Astfel, aci-
zii grasi omega-3 intervin intr-o serie de 
reactii biochimice esentiale, contribuind la 
mentinerea starii de sanatate.

Beneficii Omega-3

O cercetare realizată 

de oameni de ştiinţă 

australieni a ajuns la con-

cluzia că angajaţii care 

lucrează în tura de noapte 

prezintă un risc semnifi ca-

tiv mai mare 

de a contracta noul coro-

navirus în comparaţie 

cu lucrătorii din tura de zi, 

informează marţi Xinhua.

O echipă internaţională de 

cercetători, condusă de Yaqo-

ot Fatima, din cadrul Univer-

sităţii James Cook din statul 

australian Queensland, a emis 

ipoteza conform căreia an-

gajaţii din tura de noapte se 

confruntă cu un risc aproa-

pe dublu de a se îmbolnăvi 

de COVID-19.

Rezultatele studiului, pu-

blicate în revista Journal of 

Sleep Research, au avut la ba-

ză date medicale provenite de 

la 500.000 de participanţi, ob-

ţinute din programul bioban-

că al Marii Britanii, care co-

lectează informaţii medicale 

şi genetice de la voluntari.

Într-o declaraţie pentru 

Brisbane Times, Fatima a afi r-

mat că este bine cunoscut fap-

tul că munca în turele de noap-

te poate perturba ritmul natu-

ral circadian, expunându-i pe 

angajaţi la o posibilă infecţie.

„Alţi cercetători au avan-

sat teoria potrivit căreia per-

turbarea ritmului circadian ca 

efect al muncii în turele de 

noapte ar putea predispune la 

un risc mai mare de infectare 

cu COVID-19”, a detaliat ea.

„Ar putea fi ca urmare 

a nivelurilor reduse de me-

latonină şi a unui răspuns 

imunitar slab”, a comple-

tat aceasta.

Fatima a precizat totodată 

pentru Xinhua că există alte 

studii similare realizate în pre-

zent în alte ţări, inclusiv în 

Statele Unite.

„Sperăm şi ne aşteptăm 

ca descoperirile să fi e simi-

lare”, a subliniat aceasta. 

„Atunci când concluziile 

acestora vor fi  clare, sperăm 

că vor putea infl uenţa regle-

mentările pe teme precum 

stabilirea priorităţilor în cam-

pania de vaccinare”, a mai 

spus cercetătoarea.

Angajații din tura de noapte 
prezintă un risc mai mare 
de infectare cu COVID-19

Sute de doze de vaccin 

AstraZeneca împotriva 

COVID-19 sunt aruncate 

în fi ecare zi în Stockholm 

pentru că oamenii refuză 

să fi e injectaţi cu acest ser, 

a declarat luni un medic şef 

din Suedia pentru postul 

de televiziune SVT – 

transmite dpa din Oslo.

Johan Styrud, de la Asoci-

aţia medicală din Stockholm, 

a spus că este imposibil să se 

găsească sufi cienţi doritori 

pentru a vaccina sufi cient de 

repede şi că, dacă vaccinul nu 

este administrat în câteva ore, 

trebuie să fi e aruncat.

După ce un număr mic de 

persoane au prezentat chea-

guri de sânge în urma vac-

cinării cu AstraZeneca, uti-

lizarea acestuia a fost limi-

tată la persoanele de peste 

65 de ani în Suedia.

Potrivit reportajului SVT, 

unii pacienţi îşi anulează pro-

gramările atunci când afl ă că 

urmează să primească vacci-

nul britanico-suedez.

Styrud a declarat că be-

nefi ciile vaccinului în com-

baterea pandemiei sunt mult 

mai mari decât riscurile şi 

i-a îndemnat pe oameni să 

se vaccineze.

Sute de doze de ser 
AstraZeneca sunt aruncate 
în fiecare zi în Suedia
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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 apartament cu 2 came-
re, semidecomandate, supr. 45 
mp,  nefi nisat, parter, cart. Gri-
gorescu-Donath, zona centrală, 
preţ 65.000 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (1.7)

¤ 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 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 
băi, 1 cămară, 2 balcoane, 1 
cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-

bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principa-
lă, compus din 2 camere, bucă-
tărie, antreu, debara, teren 
arabil extravilan. Pentru 
informații și alte detalii sunați 
la telefon 0749-509107. (2.14)

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

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

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche 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 nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând 18100 mp teren, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-
vis de Pensiunea Sfânta Sava, 
front 280 m direct la șoseaua 
europeană E60, teren plan, com-
pact, amplasament foarte bun 
pentru construcțiihale, benzină-
rie, depozit, etc, curent electric, 
carte funciară, preț 4 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (1.7)

¤ 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 

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

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.

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, de-
comandat, et. 1, str. 
Dorobanților nr. 97, cu ieșire în 
P-ța Mărăști, preț 350 euro. 
Informații suplimentare tel. 
0744-979793. (2.14)

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

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

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

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

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

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, 
C.T., balcon, internet, cablu, par-
care, zona gării, preț 300 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

SERVICII

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (2.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații supli-
mentare la tel. 0722-325365. 
(2.7)

¤ Executăm țiglă metalică și ce-
ramică, jgheaburi, burlane, ori-
ce reparații la acoperișuri, tera-
se, dulgherie, izolații cu polisti-
ren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (3.30)

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 

de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând accesorii frigider ARC-
TIC k386B + 202 cm, sertare, 
cutii de depozitare, poliță usă, 
raft geam, tavă pentru cuburi 
de gheață, etc., preț 25 RON/
buc. Informații la tel. 0744 
653097. (1.7)

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

ELECTRO

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 
0735-176040.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut 
în stare foarte bună, pentru de-
cor, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la te-
lefon 0740-206335.

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 
25 RON/l. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (56.60)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare 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 informaţii și detalii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0745-265436.

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preț între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantități mai mari livrăm și aca-
să. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0745-265436. 

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

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

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

MEDICALE

¤ Vând absorbante scutece tip 
chilot pentru incontinență, 
adulți, toate mărimile, la preț 
bun. Pentru informații și detalii 
suplimentare sunați la telefon 
0744-282885. (2.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal 
Dej, cu sediul în loc. Dej, str. M. 
Eminescu, nr. 2, vinde la licitație 

publică, în data de 13.05.2021, 
ora 10.00, cam. 28, următoarele 
bunuri mobile/ imobile: - Casă 
de locuit cu teren aferent în 
suprafață de 900 mp, situată în 
loc. Dej, jud. Cluj. Bunurile mobi-
le/ imobile nu sunt grevate de 
sarcini. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul Serviciul 
Fiscal Municipal Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, camera 28, telefon 
0264.216230, int. 116 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - Info ANAF - 
„anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate”- Structu-
ra DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student și 
legitimație transport pe numele 
DARIUS MÎNDROC FILIMON, 
emise de Universitatea Tehnică 
Cluj-Napoca. Le declar nule.

¤ Pierdut  document de înregis-
trare sanitar veterinară în original 
nr. 2225/28.10.2014, pe numele 
MUREȘAN VIOREL. Îl declar nul.

¤ BKS PHOTON S.R.L., 
J12/1891/2011, cod unic de în-
registrare 28886358, Cluj-napo-
ca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 
24, sc. 2, ap. 15, jud. Cluj, pier-
dut certifi cat unic de înregistrare. 
Se declară nul.

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie al

Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 24 mai 2021, ora 12,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la se-
diul societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din 
Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, la ca-
re sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi în re-
gistrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 22 mai 2021 care es-
te și dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2020.

2. Prezentarea Raportului Auditorului fi nanciar pentru 
exerciţiul fi nanciar 2020.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor fi nan-
ciare, a bilanţului contabil și a Contului de profi t și pierderi 
aferent exerciţiului fi nanciar 2020.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2021.

5. Diverse.
6. Împuternicirea persoanei pentru efectuarea formali-

tăţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au drep-
tul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data pu-
blicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordi-
nea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare punct 
să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri specia-
le. Formularele de procuri speciale pentru adunarea gene-
rală se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, 
str. Republicii Nr. 107, etaj IV.

În cazul în care pe data de 24 mai 2021, ora 12,00 nu 
se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea gene-
rală se va desfășura pe data de 25 mai 2021, în același loc, 
la aceași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
Benche Narcis-Horaţiu

ANUNŢ PUBLIC

Anunţ de participare privind achiziţia unui IMOBIL pentru 
Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, 
cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral E. Grigorescu , 
nr. 37-39, judeţul Cluj intenţionează să achiziţioneze un imo-
bil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu diza-
bilităţi.

Achiziţia se va desfășura de pe piaţa liberă, în conformi-
tate cu art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 98/2016 privind achi-
ziţiile publice cu modifi cările și completările ulterioare. Ter-
menul limită de depunere a ofertelor este 10.05.2021.

Caietul de sarcini și documentaţia aferentă se pot des-
cărca de pe site-ul instituţiei: www.dgaspc-cluj.ro, rubri-
ca ”Achiziţii publice”.

Informaţii suplimentare cu privire la această achiziţie se 
pot obţine pe adresele de e-mail secretariat@dgaspc-cluj,ro, 
achizitii@dgaspc-cluj.ro sau la telefon 0264.420.146.
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Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 
25 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

0264.59.77.00

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ / ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

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.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Cabinetul Individual de Insolvenţă „TOD SERGIU DAN“, 
cu sediul ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.25, 
parter, ap.5, jud Cluj, CUI 33426690, nr. matricol 1B-4173, 
lichidator judiciar al SC VASROM SRL, cu sediul în Mun. 
Dej, str. Jichișului, nr.30, jud. Cluj, CUI RO14893169, 
J12/1781/2002, societate în faliment, cauza facând obiectul 
dos. nr.895/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj,

Organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri mobile:

DENUMIRE BUN MARCA PREȚ DE STRIGARE STARE BUN

DRAGLINA − 12,635 lei UZURĂ FIZICĂ

AUTO 
SPECIALIZATĂ 

IZOTERMĂ

DACIA 706 lei UZURĂ FIZICĂ

AUTOMOBIL 
MIXT FURGON

DACIA 1327 lei UZURĂ FIZICĂ

CALCULATOR IBM 217 UZURĂ FIZICĂ

STATIE SORTARE 
CONCASARE

SANDVIK 
CH 

1.127.016 lei UZURĂ FIZICĂ

-Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Petru Rareș, nr.1/A, et.I, ap.7, jud. Bihor, 
începând cu orele 10:00, în data de 30.04.2021. Preţul de 
strigare este de 12.635 lei –draglină, 706 lei –autospecializată 
izotermă, 1327 lei –automobil mixt furgon, 217 lei –
calculator, 1.127.016 lei –staţie sortare și concasare. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare (10%) se fac cu cel puţin 
24 ore înainte de începerea licitaţiei. În caz de neadjudecare, 
licitaţia publică se va repeta, în aceleași condiţii, în data de 
07.05.2021.

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Cabinetul Individual de Insolvenţă Jalbă Constantina, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, Nr. 5, Bl. V, jud. 
Cluj, înmatriculat în RFO al U.N.P.I.R. sub nr. 1B 4129 
având cod de identificare fiscal 35345681, lichidator 
judiciar al XAXA PRODUCT SRL (în faliment, en faillite, 
in bankruptcy), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, 
Bulevardul EROILOR, Nr. 42, Etaj 1, Ap. 9, Judet Cluj, 
înregistrată la ONRC sub nr. J12/746/2004, și având CUI 
16189772, prin Încheierea pronunţaţă la data de 
13.04.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 111/1285/2021, vă transmitem prezenta,

NOTIFIC

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cată 
împotriva debitorului XAXA PRODUCT SRL cu datele de 
identifi care de mai sus.

1. Termen de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor: 
25.05.2021

2. Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea 
notifi cării.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar: 04.06.2021.

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar.

5. Termen soluţionare eventuale opoziţii, contestaţii și 
defi nitivare a tabelului de creanţe: 15.06.2021.

6. Prima Adunare a creditorilor XAXA PRODUCT SRL va 
avea loc in Cluj-Napoca, Bd Eroilor, nr 42 et. 1 ap. 9 jud 
Cluj, la data de 09.06.2021, ora 14:00.

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC ARGOS SA Cluj-Napoca 
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in 
temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, care va avea loc 
in data de 25 mai 2021 la ora 10,00 in Cluj-Napoca Piata 
1 Mai nr. 4-5 corp C, pentru toti actionarii inregistrati in 
Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05 mai 2021 
considerata data de referinta. In caz de neindeplinire a 
conditiilor de cvorum, adunarea generala se va tine la 
data de 26 mai 2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu 
aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorului 
unic pentru exercitiul fi nanciar 2020

2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2020

3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profi t si 
pierderi pentru anul 2020.

4. Descarcarea de gestiune a administratorului pe 
anul 2020

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2021.

6. Alegerea/prelungirea mandatului comisiei de 
cenzori.

7. Aprobarea planului de restructurare a obligatiilor 
bugetare restante.

8. Mandatarea persoanei pentru a semna hotararea si 
pentru indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii 
hotararii la Registrul Comertului si la organul fi scal competent.

Din data de 28.04.2021 materialele informative referitoare 
la punctele de pe ordinea de zi pot fi  consultate sau procurate 
contra cost de actionari la sediul societatii.

Procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii 
incepand cu data de 05.05.2021 si vor fi depuse in 
original la sediul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte 
de data sedintei.

Administrator unic
Bora Elena Viola

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC FLACARA SA Cluj-Napoca 
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, care va avea 
loc in data de 25 mai 2021 la ora 11,00 in Cluj-Napoca 
Piata 1 Mai nr. 4-5 pentru toti actionarii inregistrati in 
Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05 mai 2021 
considerata data de referinta. In caz de neindeplinire 
a conditiilor de cvorum, adunarea generala se va tine 
la data de 26 mai 2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, 
cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorului 
unic pentru exercitiul fi nanciar 2020

2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 
2020

3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profi t si 
pierderi pentru anul 2020.

4. Descarcarea de gestiune a administratorului pe anul 
2020

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2021.

6. Alegerea/prelungirea mandatului comisiei de cenzori.
7. Aprobarea planului de restructurare a obligatiilor 

bugetare restante.
8. Mandatarea persoanei pentru a semna hotararea si 

pentru indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii 
hotararii la Registrul Comertului.

Din data de 28.04.2021 materialele informative referitoare 
la punctele de pe ordinea de zi pot fi  consultate sau procurate 
contra cost de actionari la sediul societatii.

Procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii 
incepand cu data de 05.05.2021 si vor fi depuse in 
original la sediul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte 
de data sedintei.

Administrator unic
Bora Elena Viola

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, COMPANIA 
DE APĂ ARIEŞ anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ,,Captare, 
Tratare şi Distribuţia Apei,, din localităţile: Câmpia Turzii, 
Viișoara, Urca, Călărași, Călărași Gara, Luna, Gligorești.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 
9.00 – 16.30; vineri: 9.00 - 14.00

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică de 
alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, 
după cum urmează:

JOI, 22 APRILIE 2021
Localitatea: Dăbâca
Localitatea: Pâglişa
Localitatea: Luna de Sus – parţial
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

Localitatea: Floreşti
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str.Sportului; str. Iazului; str. Simion Bărnuţiu; str. Balastierei; str. Iazul Morii; str. 

Morii; str. Tudor Vladimirescu;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 14:00;

Localitatea: Gilău
Strada/lista străzilor afectate:
1. Zona cuprinsă între Abator Puiul Regal și intrarea in cartier Gilău Vest;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

VINERI, 23 APRILIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Cardinal Iuliu Hossu între str. Mihai Eminescu și str. Vasile Alecsandri; str. Nuferilor; 

str. Arany Janos – parţial; str. Cișmigiu nr, 1;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 15:00;

LUNI, 26 APRILIE 2021
Localitatea: Popeşti – parţial;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

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

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

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI
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Baschetbalistele 
joacă turneul 
pentru locurile 5-8
Cursa pentru locurile 5-8 din 
faza a doua a play-off-ului 
Ligii Naţionale continuă pen-
tru echipa de baschet feminin 
„U” Cluj. În această fază se 
joacă după sistemul „două 
victorii din trei meciuri”.
Astfel, în perioada 21-22 
aprilie, fetele noastre vor în-
tâlni în deplasare pe CS 
Phoenix CSU Simona Halep 
Constanţa.
Primul meci va avea loc mier-
curi, 21 aprilie, iar al doilea 
joi, 22 aprilie începând cu 
ora 16:00, în ambele zile.
Toate partidele din faza a do-
ua a play-off-ului LNBF vor fi 
transmise în direct pe pagina 
oficială de youtube FRB TV.

Meciuri amicale 
pentru handbaliste
În perioada 16-19 aprilie, 
echipa de handbal feminin a 
susţinut un șir de partide de 
verificare în care pe langă 
principalele marcatoare, s-au 
făcut remarcate și jucătoarele 
care au prins mai puţine mi-
nute în campionat.
Primul meci a fost în compania 
echipei Gloria Bistriţa, unde 
sportivele au cedat cu 32-29, 
scorul la pauză fi ind de 22-16 
pentru echipa adversă. Partida 
a avut loc la Bistriţa, în data 
de 16 aprilie. Principalele 
noastre marcatoare au fost: 
Judith Vizuete cu 7 reusite, 
Florina Chintoan cu 6 și Corina 
Cordoș cu 5 goluri.
Al doilea meci a avut loc luni, 
19 aprilie, împotriva HC Zalău. 
Acesta s-a desfășurat la Zalău, 
iar „alb-negrele” au avut par-
te de o înfrângere, scorul fi-
nal fiind de 30-26 (scor pau-
ză: 12-12). Principalele 
noastre marcatoare au fost: 
Florina Chintoan cu 9 reuși-
te, Judith Vizuete cu 5 și 
Diana Lazăr cu 4.
Ultimul meci din această 
serie va avea loc vineri,
 23 aprilie, ora 15:30, 
la Baia Mare, unde sportivele 
vor întâlni echipa 
Minaur Baia Mare.

Pe scurt

PUBLICITATE

Comitetul Executiv 

al Uniunii Europene 

de Fotbal (UEFA) a decis 

în şedinţa sa de luni 

ca România să găzduias-

că ediţia din 2025 

a Campionatului 

European Under-19, 

anunţă site-ul FRF.

Europeanul Under-19 e-

ra programat să aibă loc în 

România anul acesta, dar a 

fost anulat de UEFA pe 23 

februarie, din cauza pande-

miei de COVID-19.

UEFA stabilise vara tre-

cută ca turneul final al Cam-

pionatului European Un-

der-19 să se desfăşoare în 

perioada 30 iunie – 13 iulie 

2021, în România.

Competiţia urma să reu-

nească 8 echipe, urmând să 

se dispute un total de 15 par-

tide. Reprezentativa tricoloră 

U19 pregătită de Daniel Opre-

scu era califi cată direct, din 

postura de gazdă.

Cele patru arene nomina-

lizate de FRF în dosarul câş-

tigător de candidatură erau 

Stadionul „Ilie Oană” – Plo-

ieşti (15.073 locuri), Stadio-

nul „Giuleşti”- Bucureşti 

(14.047 locuri), Stadionul „Ar-

cul de Triumf” – Bucureşti 

(8.155 locuri) şi Stadionul 

„Anghel Iordănescu”- Volun-

tari (4.518 locuri).

Competiţia UEFA este con-

tinuatoarea Turneului de Ju-

niori FIFA care a debutat în 

1948 şi a fost preluat de forul 

continental european din 1955. 

Din 1980, a fost dedicat cate-

goriei de vârstă U18, iar din 

2002, dedicat categoriei U19. 

În istoria formatului actual, 

România a găzduit acest tur-

neu în 2011.

Următoarele ediţii ale 

competiţiei se vor disputa 

în Malta – 2023 şi Irlanda 

de Nord – 2024.

Campionatul European U-19, 
organizat de România, dar nu la Cluj

Trupa antrenată 

de Edward Iordănescu 

va avea parte de un 

meci extrem de dificil 

pe unul dintre cele mai 

dificile terenuri. Sepsi 

a impresionat în ultime-

le săptămâni şi a reuşit 

două remize cu FCSB 

şi Universitatea Craiova.

Marea problemă pentru 

Edi Iordănescu înaintea jo-

cului de la Sf. Gheorghe es-

te oboseala şi accidentările 

din lot. CFR Cluj bifează al 

patrulea meci în 10 zile şi 

oboseala va fi  un factor im-

portant la această partidă.

„Provocarea momenutlui 

este gestionarea lotului. Ju-

căm din 3 în 3 zile, plus de-

plasări. Avem foarte mulţi 

absenţi şi nu putem face o 

rotaţie exact cum ne dorim. 

Avem şi o medie de vârstă 

a lotului ridicată. Lucrăm 

mult la regenerarea menta-

lă, dar şi la cea fizică. Nu 

mă mai aştept la niciun meci 

uşor. Sunt jocuri extrem de 

dificile în play-off cu toate 

echipele. Avem o deplasa-

re foarte grea la Sfântu Ghe-

orghe. Sunt o echipă foar-

te bine organizată din toa-

te punctele de vedere şi da-

că privim rezultatele cu al-

te contracandidate la titlu 

ne dăm seama ce înseam-

nă această echipă. Leo Gro-

zavu a construit o echipă 

foarte competititvă. Nu cred 

că au avut emoţii cu intra-

rea în play-off. Eu văd în 

Sepsi o echipă care se va 

bate la titlu în următorii ani 

dacă privim tot acest pro-

iect. Va fi un meci deschis 

oricărui rezultat”, a prefa-

ţat jocul Edi Iordănescu.

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 

în meciul cu Academica Clin-

ceni, dar echipa condusă de 

Iordănescu Jr. putea să mar-

cheze de alte câteva ori.

„Dacă nu vom îmbunătă-

ţii eficienţa în faţa porţii, nu 

vom avea şanse la titlu. Nu 

vom putea avea 6-7 ocazii 

mari în fiecare meci. Trebu-

ie să rezolvăm această pro-

blemă şi atunci vom avea 

şanse. Orice punct contea-

ză în play-off şi trebuie să 

fim eficienţi pentru că nu 

vom avea mai mult de 2-3 

ocazii clar de a marca în jo-

curile din play-off. Lupta la 

titlu e foarte strânsă şi pot 

spune că FCSB este favori-

tă la titlu. Au cea mai bună 

echipă din ultimii 6-7 ani şi 

e foarte greu de învins”, a 

spus Iordănescu Jr.

Antrenorul lui CFR Cluj a 

vorbit înaintea meciului cu 

Sepsi Sf. Gheorghe şi despre 

European Super League, no-

ua competiţie care se crează 

la nivel european.

„O acţiune lipsită de etică 

şi moralitate. Cred că dacă se 

materializează acest lucru va 

fi  o prăpastie foarte mare în-

tre echipele mari şi mici. În-

ţeleg că sunt pierderi mari, 

dar nu obligă nimeni clubu-

rile mari să ofere salarii colo-

sale”, a spus tehnicianul pe 

tema acestului subiect.

CFR Cluj nu a pierdut ni-

ciodată împotriva celor de la 

Sepsi Sf. Gheorghe. Formația 

clujeană are 9 victorii și do-

uă rezultate de egalitate. Cam-

pioana en-titre a câștigat în-

să cu greu ultimele meciuri și 

nu a marcat niciodată mai 

mult de un gol în ultimele 

cinci meciuri directe.

Cele două ehipe s-au due-

lat ultima dată pe 17 ianua-

rie, într-o partidă pe care CFR 

a reușit să o câștige cu 1-0. 

Meciul s-a desfășurat atunci 

pe un ger teribil, fi ind înre-

gistrate temperaturi de – 7 

grade Celsius la ora jocului.

În clasamentul la zi din 

play-off-ul Ligii 1, CFR Cluj 

se afl ă pe locul doi, la un 

singur punct în spatele ce-

lor de la FCSB. În runda pre-

cedentă, ambele formații s-

au impus în meciurile cu FC 

Botoșani, respectiv Acade-

mica Clinceni. 

Dacă cele două rivale ter-

mină la egalitate de puncte în 

play-off, titlul merge la CFR, 

deoarece  formația bucureșteană 

a benefi ciat de o rotunjire a 

punctelor și a plecat cu un 

avantaj de 0,5 puncte după se-

zonul regulat.

CFR Cluj, primul test adevărat în play-off. 
Campionii joacă cu Sepsi Sf. Gheorghe.
CFR Cluj se pregăteşte de primul test adevărat în play-off şi va juca astăzi, 
de la ora 21:30, cu Sepsi Sf. Gheorghe într-un meci din etapa a 2-a

CFR Cluj se duelează astăzi cu Sepsi Sf. Gheorghe în play-off -ul din Liga a 1-a

CFR Cluj: Arlauskis – 
Manea, Ben Youssef, 
Burcă, Latovlevici – Joca, 
Soares, Păun – Deac, 
Debelujh, Costache

Sepsi: Niczuly – Sefănescu, 
Mitrea, Ninaj, Dimitrov – 
Păun, Aganovic, Fofana – 
Nouvier, Safranko, Golofca

Echipele probabile
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