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Proprietarii unei case 
duc Primăria în instanță
Moștenitorii unei case de pe strada 
Mărginașă sunt nemulțumiți de suma cu ca-
re imobilul lor va fi  expropriat.   Pagina 3
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Clujenii se vor putea 
vaccina la locul de muncă
La Cluj, mai multe fi rme au anunţat că vor 
începe imunizarea anti-COVID a mii de an-
gajaţi, direct la locul de muncă.  Pagina 5
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Fast food-ul dăunează 
gândirii şi memoriei
Specialiştii au descoperit că un consum ma-
re de calorii şi grăsimi, în mod repetat, poa-
te conduce la o memorie mai slabă. Pagina 7
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Exproprieri pentru 
Autostrada Transilvania
Grupul băcăuan UMB a început lucrările pe 
porțiunea de pe teritoriul județului Sălaj a 
Autostrăzii Transilvania (A3).  Pagina 2
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A fost aprobat bugetul 
Clujului pe acest an
Propunerea de buget pe anul 2021 a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. Pagina 3
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

221 1.869 757 94 5 3
Situația epidemiologică în județul Cluj – 21 aprilie 2021
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Un nou tip de pensie s-ar putea acorda 
în România. Cine o primește?

SĂNĂTATE

Vaccinul Johnson & Johnson ajunge 
săptămâna viitoare în centre

Urmașii persoanlor care nu 
apucă să se pensioneze sau mor 
la scurt timp după ce se retrag 
din activitate ar putea primi un 
nou tip de pensie - pensia 
moștenită.

Acest tip de pensie diferă de 
pensia de urmaș. Senatorul Ioan 
Deneș, fost ministru al Apelor și 
Pădurilor, a elaborat proiectul 
pensiei moștenite.

Acestă inițiativă vine să facă 
dreptate multor contribuabili ca-
re au contribuit la bugetul de pen-
sii zeci de ani, mult peste limita 
minimă de cotizare, și care fi e nu 
au apucat să încaseze nici măcar 
o pensie efectivă decedând îna-
inte de împlinirea condițiilor de 
vârstă de pensionare, fi e au be-
nefi ciat mult prea puțin în raport 
cu perioada și nivelul de cotiza-
re”, a anunțat Ioan Deneș.

Dacă o persoană moare și nu 
a apucat să își încaseze pensia, 

aceasta poate să rămână 
moștenire unei persoane. Bene-
fi ciarul pensiei moștenite va avea 
drepturile decedatului pentru o 
perioadă de 2 ani.

Pensia moștenită se acordă 
moștenitorilor legali pentru o 
perioadă de 2 ani de zile din 
momentul decesului persoanei, 
dacă decedatul îndeplinea sta-
giul complet de cotizare, iar de-
cesul a avut loc cu doi ani îna-
inte de accesarea pensiei pen-
tru limită de vârstă, respectiv 
61 de ani la femei și 63 de ani 
la bărbați, sau dacă îndeplinea 
vârsta legală de pensionare cu 
stagiu complet de cotizare, iar 
decesul a avut loc în intervalul 
de până la doi ani, după data 
accesării drepturilor de pensie 
cuvenite pentru limită de vâr-
stă, respectiv 63-65 de ani la fe-
mei și 65-67 de ani la bărbați.”, 
a mai explicat senatorul.

Coordonatorul campaniei 
naționale de vaccinare anti-CO-
VID a spus că vaccinul produs 
de Johnson & Johnson va ajun-
ge săptămâna viitoare în cen-
trele de vaccinare.

„Vaccinul Johnson & John-
son a fost supus în cursul zilei 
de ieri unei evaluări de farmaco-
vigilență de la EMA, s-a trans-
mis că benefi ciile depășesc ris-
curile, există acest semnal de 
siguranță, așa cum se întâmplă 
la AstraZeneca. E importantă 
informarea oamenilor”, a decla-
rat Valeriu Gheorghiță.

Cel mai probabil, vaccinul 
Johnson & Johnson va fi  folosit 
în centrele dirve-thru sau în cen-
trele meidicilor de familie.

„Așteptăm comunicat de la 
Johnson & Johnson în ce privește 
următoarele livrări de doze, toc-
mai pentru a avea o predictibi-
litate și pentru a vedea cum le 

folosim, dar categoric de săptă-
mâna viitoare ele vor fi  puse în 
centre. Foarte probabil vor fi  fo-
losite în centre drive, centre mo-
bile și pot să fi e alocate și către 
medicii de familie. Va fi  mult 
ușurat procesul de vaccinare, 
pentru că va fi  o singură doză”, 
a precizat șeful campaniei 
naționale de vaccinare.

Prima tranșă de 60.000 de 
doze de vaccin Johnson & John-
son a ajuns în România în 14 
aprilie, însă nu a început vacci-
narea cu acest ser, autoritățile 
așteptând concluziile EMA du-
pă ce compania a anunțat sus-
pendarea distribuirii vaccinului 
în Uniunea Europeană pentru a 
examina împreună cu autorită-
ţile sanitare europene cazurile 
extrem de rare de formare de 
cheaguri de sânge semnalate în 
SUA după administrarea aces-
tui vaccin.

P. 4

O absolventă a UMF Cluj, noul ministru al Sănătății
Ioana Mihăilă a fost propusă de USR PLUS pentru această funcţie, după demiterea ministrului Vlad Voiculescu.

Oază de liniște pe Canalul Morii

Vaccin „to go”!
Un centru de vaccinare „drive-thru” va fi deschis la Sala Sporturilor
La Cluj-Napoca ar putea să apară, săptămâna viitoare, primul centru de vaccinare 
anti-COVID de tip „drive-thru”, pe platoul Sălii Sporturilor. Pagina 5

Zona va fi schimbată radical şi va avea locuri de odihnă, puncte de belvedere şi spaţii pentru organizarea 
evenimentelor. Proiectul a primit „undă verde” din partea consilierilor locali. Pagina 6
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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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Percheziții în Cluj. 
Polițiștii au găsit arme, 
droguri și zeci de mii de euro

Polițiștii au efectuat miercuri, 21 aprilie mai 
multe percheziții la domiciliu în Cluj și alte 
județe, la persoane bănuite de trafi c de 
droguri. În urma perchezițiilor au fost ridi-
cate mai multe arme și mai multe plicuri ce 
conțineau diferite droguri.
Zeci de percheziții s-au făcut la Cluj, Sibiu, 
Alba și Brăila pentru destructurarea unui 
grup de infractori specializaţi în trafi c de 
droguri de risc. În urma perchezițiilor vor fi  
aduse la audieri 31 de persoane, la sediul 
DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu.
„La data de 21.04.2021, procurorii Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul 
Teritorial Sibiu împreună cu ofi ţeri de poliţie 
judiciară din cadrul SCCO Sibiu au efectuat 

un număr de 38 de percheziţii domiciliare, 
pe raza judeţelor Sibiu, Cluj, Alba și Brăila, 
într-o cauză vizând destructurarea unui grup 
infracţional organizat specializat în săvârși-
rea infracţiunilor de trafi c de droguri de risc 
și efectuare de operaţiuni cu substanţe sus-
ceptibile de a produce efecte psihoactive. În 
cauză s-a reţinut faptul că, de la începutul 
anului 2020 și până în prezent, gruparea in-
fracţională organizată a acţionat pe raza ju-
deţelor Sibiu, Cluj, Alba și Brăila, iar membrii 
acesteia au desfășurat, în mod coordonat, 
activităţi de procurare, transport, deţinere și 
comercializare către consumatori a unor dro-
guri de risc (cannabis) sau substanţe suscep-
tibile de a produce efecte psihoactive”, se 
precizează în comunicatul DIICOT.
Potrivit sursei citate „în urma percheziţiilor 
domiciliare efectuate, au fost descoperite și 
ridicate mai multe arme, o cultură indoor 
cu 19 plante de cannabis, plicuri cu sub-
stanţă pulverulentă, cântare electronice de 
precizie, suma de 35.000 de euro și alte 
bunuri cu valoare probatorie.”

63 de persoane, reținute 
în operațiunea „Trivium”
Poliţia Română, cu sprijinul EUROPOL și în 
cooperare cu autorităţi de aplicare a legii din 
15 state europene și un stat non-european, 
au reţinut 63 de persoane în cadrul operaţi-
unii „Trivium”, organizată pentru combate-
rea criminalităţii contra patrimoniului.

„Pe teritoriul statelor implicate, au fost veri-
fi cate 70.000 de persoane, 67.000 de vehi-
cule, 228 de persoane fi ind reţinute și 88 
de vehicule imobilizate, alături de alte bu-
nuri provenite din furturi, substanţe ilegale 
și sume mari de bani”, informează un co-
municat al Inspectoratului General al 
Poliţiei Române (IGPR) transmis, miercuri.
Pe 14 și 15 aprilie, la nivel naţional, Direcţia 
de Investigaţii Criminale a coordonat activităţi 
punctuale, care au vizat și identifi carea unor 
bunuri care provin din comiterea de infracţi-
uni, a persoanelor care le deţin, precum și a 
persoanelor urmărite sau dispărute.
„În urma activităţilor din România, au fost 
depistate și reţinute 63 de persoane urmă-
rite pentru fapte comise atât în România, 
cât și pe teritoriul unor state membre ale 
UE, au fost ridicate cantităţi de aur, ceasuri 
de lux, laptopuri, telefoane mobile, atât de 
la persoane fi zice, cât și din societăţi de 
profi l, fi ind indisponibilizate și 22 de auto-
vehicule”, arată sursa citată.
De asemenea, au fost verifi cate 10.089 de 
persoane și controlate 101 societăţi comer-
ciale, fi ind constatate 50 de infracţiuni. 
Poliţiștii au aplicat 3.496 de sancţiuni con-
travenţionale, în valoare de 945.126 de lei.
Au mai fost identifi cate și verifi cate 104 de 
biciclete, despre provenienţa cărora existau 
suspiciuni. La nivel naţional, activităţile au 
fost desfășurate de 3.750 de poliţiști de in-
vestigaţii criminale, investigare a criminali-
tăţii economice, ordine publică și rutieră.

Pe scurt

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Cătălin Drulă, ministrul 

Transporturilor, a anunțat 

că exproprierile pentru 

Autostrada Transilvania 

continuă, dar și că pe sec-

torul Nădășelu-Mihăiești, 

în capătul dinspre Cluj, 

se lucrează intens.

Cătălin Drulă, ministrul 

Transporturilor, a anunțat că 

în ședința de Guvern de mier-

curi a fost adoptată hotărârea 

privind ultimele exproprieri 

pentru Autostrada Transilva-

nia. Drulă a precizat că pe 

sectorul Nădășelu-Mihăiești, 

în capătul dinspre Cluj, se lu-

crează intens.

„Astăzi, în ședința Exe-

cutivului am adoptat hotă-

rârea pentru ultimele ex-

proprieri de culoar necesar 

în județul Sălaj pentru Au-

tostrada Transilvania. E vor-

ba de sectorul dintre 

Nușfalău și Suplacu de Bar-

cău (lung de 13,5 km, în 

valoare de 384 milioane de 

lei). Antreprenorul a depus 

deja proiectul pentru auto-

rizarea lucrărilor, iar în ur-

mătoarele săptămâni vom 

emite autorizația de con-

struire și vor începe lucră-

rile (18 luni - termen de 

execuție). Și pe alte sectoa-

re ale acestei autostrăzi, 

dintre Cluj și Oradea, sunt 

vești bune. Spre exemplu, 

pe Nădășelu-Mihăiești, în 

capătul dinspre Cluj, unde 

se lucrează intens, din a-

ceastă primăvară.

Celelalte sectoare sunt fi e 

cu contracte semnate, aproa-

pe de debutul lucrărilor, fi e în 

licitație. Mult prea mulți ani 

Autostrada Transilvania s-a 

construit doar pe hârtie. Acum 

o transformăm în realitate”, 

a anunțat Cătălin Drulă, mier-

curi, într-o postare pe rețelele 

de socializare.

Start lucrări pe A3 
în județul Sălaj

Grupul băcăuan UMB a 

început lucrările pe porțiunea 

de pe teritoriul județului Să-

laj a Autostrăzii Transilvania 

(A3), primul sector care va 

fi  construit în județ. Secto-

rul de drum este difi cil de 

realizat, iar execuția propriu-

zisă va începe în aproxima-

tiv două luni. 

„Lotul Zimbor – Poarta 

Sălajului a fost atribuit con-

structorului UMB în 26 iu-

nie 2020. Este un sector de 

drum dificil de realizat, dar 

spectaculos, unde vom ve-

dea consolidări de teren, 

multiple viaducte cu distanța 

dintre piloni de 90 metri; 

estimăm perioada de execuție 

trei ani. Am realizat o fil-

mare care începe de la 

granița dintre județele Cluj 

și Sălaj, lângă Sâncraiu 

Almașului, și continuă spre 

nord intersectându-se cu 

drumul imperial roman vechi 

de 2000 de ani, unde e pre-

văzut un nod rutier în drep-

tul Castrului Optatiana. La 

capătul lotului va fi un nod 

temporar (Poarta Sălajului), 

până la darea în trafic a vi-

itorului tunel Meseș. În ima-

gini se vede cum UMB 

pregătește terenul în 

așteptarea autorizației de 

construire, urmând ca într-

o lună-două, să înceapă 

execuția propriu-zisă a lo-

tului”, a precizat Asociația 

Pro Infrastuctură (API). 

Lucrările, începute 
cu întârziere

Lucrările de execuție la 

lotul Zimbor – Poarta Săla-

jului al A3 au întârziat de-

oarece Spedition UMB Ba-

cău nu putea să intre pe 

șantier până la rezolvarea 

exproprierilor. Conform zcj.

ro, între timp, constructo-

rul român a intrat pe tron-

sonul vecin, de 30 km, 

Nădășelu – Zimbor. 

Compania Națională de 

Administrare a Infrastructu-

rii Rutiere a semnat, în anul 

2020, contractul pentru pro-

iectarea și execuția lotului 

Zimbor – Poarta Sălajului. 

Valoarea sa este de 680 mi-

lioane de lei și are o durată 

de 156 de luni, din care 12 

luni proiectarea, 24 de luni 

execuția și 120 de luni 

garanția. Ministerul Trans-

porturilor a propus expropri-

erea a 1.001 de imobile pen-

tru construirea tronsoanelor 

din A3 dintre cele două 

județe. Valoarea estimată a 

despăgubirilor este de 4,7 

milioane de lei.

Continuă exproprierile 
pentru Autostrada Transilvania
Lucrări pe tronsonul Nădășelu-Mihăiești, în capătul dinspre Cluj

Pe tronsonul Nădășelu-Mihăiești, în capătul dinspre Cluj, se lucrează intens
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Apar terase pe zona pieto-

nală a străzile Emile Zola 

și Sextil Pușcariu, 

modernizate cu un an 

în urmă. Terasele vor fi  

scoase la licitație.

Consilierii locali au adop-

tat în ședința de miercuri, 21 

aprilie, un proiect de hotă-

râre privind închirierea prin 

licitație publică a terenuri-

lor destinate amplasării te-

raselor, pe zona pietonală de 

pe străzile Emile Zola și Sex-

til Pușcariu, care au fost mo-

dernizate anul trecut.

Este vorba despre șapte te-

renuri pe strada Emile Zola, cu 

suprafețe cuprinse între 6,5 me-

tri pătrați și 22,5 metri pătrați. 

Pe strada Sextil Pușcariu, sunt 

scoase la licitație trei spații, de 

61, 63 și 68 de metri pătrați. În-

chirierea spațiilor se face pe o 

perioadă de 5 ani, fără posibi-

litate de prelungire.

Prețul minim al închirierii 

este de 50 lei/mp/lună, va-

labil pentru luna februarie 

2021 și care va fi  actualizat 

prin aplicarea ratei infl ației, 

lunar și succesiv, cu indice-

le prețului de consum comu-

nicat de Institutul Național 

de Statistică, până la momen-

tul desfășurării licitației.

Proiectul a fost aprobat 

în unanimitate cu 25 de vo-

turi „pentru”.

Terasele și chioșcurile 
din centru, 
licitate anul trecut

Terasele din Piața Unirii 

(latura vestică) și Bulevardul 

Eroilor au fost scoase la licitație 

pentru închiriere în vara anu-

lui 2020. Este vorba despre 12 

terase și două chioșcuri de pe 

latura vestică a Pieței Unirii, 

respectiv nouă terase și șase 

chioșcuri de pe Bulevardul 

Eroilor, afl ate în proprietatea 

municipiului Cluj-Napoca. Du-

rata de închiriere a acestora 

este de 5 ani, fără posibilita-

te de prelungire. Terasele am-

plasate în Piața Unirii ocupă 

o suprafață de aproximativ 

840 de metri pătrați, iar cele 

de pe Bulevardul Eroilor, cir-

ca 377 mp. Prețul de licitație 

pentru terase pornește de la 

48 de lei/mp pe lună.

Apar terase pe străzile Emile Zola 
și Sextil Pușcariu. Vor fi scoase la licitație.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Proiectul de buget 

al municipiului Cluj-

Napoca pe anul 2021 a fost 

aprobat miercuri, 21 apri-

lie 2021, de către consilie-

rii locali în unanimitate, 

cu 27 de voturi „pentru”.

Bugetul Clujului este de pes-

te 433 de milioane de euro, 

adică peste 2 miliarde de lei 

(2.117.433.576 lei), în creștere 

cu 22,88% față de bugetul pe 

anul 2020 (354.191.251 euro). 

Din total, 50,70% din sumă va 

fi destinată secțiunii de 

funcționare - 219.648.907 eu-

ro și 49,30% vor merge pe dez-

voltare - 213.576.720 euro.

„Bugetul are, în esență, ur-

mătoarele priorități: în primul 

rând, stăpânirea pandemiei și 

revenirea la normalitate și sal-

varea locurilor de muncă. Du-

pă aceea, dimensiunea verde 

și digitală este o constantă a 

calității vieții la Cluj. Când 

vorbesc de verde, mă refer nu 

numai la spații verzi, 190 de 

hectare afl ate în moderniza-

re, ci și la mobilitatea alter-

nativă la mașină, la tot ce în-

seamnă viață de calitate la 

Cluj, să nu ne mai îmbolnă-

vim din cauza poluării, să pu-

tem avea spații pietonale mai 

multe, alternative la mașină, 

de la transport în comun, la 

tren metropolitan și metrou, 

bicicletă. Aceasta este o di-

mensiune de nenegociat a 

orașului, suntem primul oraș 

din Europa Centrală și de Est 

care a aderat la Acordul pri-

vind Orașele Verzi.

De asemenea, vorbesc de 

anul cartierelor: parcuri, parkin-

guri, creșe, modernizarea in-

frastructurii în fi ecare cartier. 

Fiecare colț al acestui oraș va 

avea parte de modernizare pe 

toate capitolele, pe un plan mul-

tianual. Educația este o axă fun-

damentală a municipiului nos-

tru. Fără educație, orașul nu ar 

fi  ceea ce este, de la creșă, 

grădiniță și învățământ preuni-

versitar, la dimensiunea uni-

versitară. 20% din taxele și im-

pozitele locale merg direct spre 

educație, concomitent cu fon-

durile europene. La fi ecare leu 

plătit de clujeni, aducem trei 

lei din fondurile europene”, a 

declarat primarul Emil Boc, în 

cadrul ședinței de miercuri. 

USR PLUS, vot „pentru”

Consilierii locali USR PLUS 

au depus o serie de amenda-

mente la proiectul de buget, 

majoritatea dintre ele fi ind 

incluse, într-o formă sau al-

ta, în proiect, a declarat pri-

marul Emil Boc. 

 „Direcția actuală de dez-

voltare a orașului, asumată 

pentru 2021 sub titulatura de 

„anul cartierelor” este o 

direcție absolut necesară, în 

contextul extinderii pe ori-

zontală a Clujului în ultimii 

ani, și susținem și noi o mai 

bună  conec ta re  a 

administrației la viața carti-

erelor și prioritizarea 

investițiilor ce cresc calita-

tea locuirii în cartiere pe în-

treg teritoriul orașelor, de la 

centrul acestora, până la cea 

mai izolată stradă. Este ce-

ea ce am spus și am susținut 

încă din campania electora-

lă, iar astăzi, consilierii USR-

PLUS sunt prezenți în mijlo-

cul comunității pentru a vor-

bi cu clujenii despre proble-

mele lor și pentru a găsi 

soluții la acestea. Vom vota 

favorabil propunerea de bu-

get și sperăm să vedem pro-

iectele cu un impact major 

asupra calității vieții famili-

ilor”, a declarat Alexandra 

Oană, liderul consilierilor lo-

cali USR PLUS.

Bugetul Clujului pe anul 2021 a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi

Narcisa BUD
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Moștenitorii unei case situ-

ate pe strada Mărginașă 

din Cluj-Napoca au formu-

lat o plângere prelabilă 

pentru revocarea hotărârii 

de Consiliu Local care pre-

vede exproprierea și despă-

gubirea proprietarilor imo-

bilelor care „stau în calea” 

proiectului de investiții 

„Modernizare Calea 

Moților-Calea Mănăștur-

strada Uzinei Electrice-

strada Oțetului-strada 

Mărginașă” al Primăriei 

Cluj-Napoca. Cei care dețin 

imobilul sunt nemulțumiți 

de suma oferită ca despăgu-

bire în urma exproprierii.

Astfel, petenții solicită mo-

difi carea raportului de evalu-

are și a cuantumului despă-

gubirilor ce urmează a fi  în-

casate pentru imobil la valoa-

rea de circulație reală de la 

data exproprierii.

Potrivit evaluării, moștenitorii 

ar trebui să primească o des-

păgubire de peste 550.000 de 

lei (271.560 de lei pentru te-

renul de 186 mp, 280.692 de 

lei pentru construcție și 2.104 

lei pentru împrejmuire). Va-

lorile au fost stabilite în 

funcție de grila notarilor pu-

blici, conform legii, însă pro-

prietarii terenului consideră 

că „despăgubirea trebuie să fi e 

egală cu valoarea de piață a 

imobilului”. În plus, cei doi ara-

tă că imobilul fi zic diferă ca di-

mensiuni de cel de pe planșele 

pe baza cărora a fost stabilit 

prețul de despăgubire.

Plângerea a fost respinsă

Chiar și așa, comisia de 

specialitate a înaintat Consi-

liului Local recomandarea de 

respingere a plângerii prea-

labile, arătând că aceasta es-

te nefondată, întrucât sume-

le au fost propuse de evalu-

ator, în baza grilei notarilor 

publici, și că dacă există 

diferențe de dimensiuni, aces-

tea se vor corecta.

Prin hotărârea dată de Con-

siliul Local s-a aprobat 

declanșarea procedurii de ex-

propriere a imobilelor care 

constituie coridorul aferent 

lucrării la obiectivul de 

investiții „Modernizare Calea 

Moților-Calea Mănăștur-strada 

Uzinei Electrice-strada 

Oțetului-strada Mărginașă”. 

Documentul arată că „se 

însușește Raportul de evalu-

are, întocmit de către SC MON-

DEV REAL ESTATE SRL, pen-

tru imobilele proprietate pri-

vată, afectate de coridorul de 

expropriere în vederea reali-

zării obiectivului de investiții” 

și că sunt aprobate sumele in-

dividuale aferente despăgubi-

rilor pentru imobilele propri-

etate privată, situate pe am-

plasamentul lucrării de utili-

tate publică de interes local, 

stabilite în baza rapoartelor 

de evaluare.

Exproprieri pentru 
lărgirea Căii Mănăștur 
și a străzilor adiacente

Consilierii locali au apro-

bat, în ședința din 22 decem-

brie 2020, proiectul de hotă-

râre ce prevede declanșarea 

exproprierilor pentru cauză 

de utilitate publică de inte-

res local, a imobilelor pro-

prietate privată situate pe 

amplasamentul obiectivului 

de investiții „Modernizare 

Calea Moților – Calea 

Mănăștur – Strada Uzinei 

Electrice – strada Oțetului – 

strada Mărginașă”.

Municipiului Cluj-Napoca 

va aloca suma de 9.266.131 

lei pentru despăgubirile indi-

viduale. Conform planului to-

pografi c, amplasamentul lu-

crării de utilitate publică de 

interes local, la obiectivul de 

investiții „Modernizare Calea 

Moților – Calea Mănăștur – 

Strada Uzinei Electrice – stra-

da Oțetului – strada Mărginașă” 

este de 40.551 mp și se supra-

pune peste un număr total de 

48 de imobile, din care în do-

meniul privat se afl ă 25 de 

imobile, iar în domeniul pu-

blic al municipiului Cluj-Na-

poca se afl ă 23 de imobile. 

Evaluarea imobiliară a fost 

efectuată de către SC Mondev 

Real Estate SRL.

Proprietarii unei case duc Primăria în instanță. 
Motivul: despăgubirile pentru expropriere!
Moștenitorii unei case de pe strada Mărginașă, nemulțumiți de suma cu care imobilul lor va fi expropriat 

Moștenitorii unei case de pe strada Mărginașă, nemulțumiți de suma cu care imobilul lor va fi  expropriat

Proiectul de modernizare 
și lărgire a Căii Mănăștur 
și a străzilor adiacente a 
fost aprobat de consilierii 
locali la sfârșitul lunii oc-
tombrie 2020. Valoarea 
totală a investiției este de 
54.328.940,68 lei (cu 
TVA), bani proveniți din 
bugetul local și din alte 
surse. Durata de realizare 
a lucrărilor este de doi ani.

Prin acest proiect, muni-
cipalitatea își propune 
realizarea unui nod ruti-
er în zona de vest a 
orașului, unde se va in-
tersecta circulația din-
spre Mănăștur și Centru 
cu cea dinspre 
Grigorescu și Zorilor.

Este vorba despre 
intersecția din apropierea 
centrului comercial 
Platinia, care va fi  recon-
fi gurată. Pentru aceasta, 
se propune inclusiv ame-
najarea unui nou pod 
peste Canalul Morii care 
să lege strada Oțetului 
de Uzinei Electrice și care 
să faciliteze accesul în 
cartierul Grigorescu a 
mașinilor care vin din-
spre Zorilor.

Bandă de bus, 
piste de biciclete 
și un nou pod 
peste Canalul Morii
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a semnat decre-

tul privind numirea fostei 

studente UMF de la Cluj, 

Ioana Mihăilă în funcţia 

de ministru al Sănătăţii. 

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a semnat, miercuri, de-

cretul privind numirea Ioa-

nei Mihăilă în funcţia de mi-

nistru al Sănătăţii. Ceremo-

nia de depunere a jurămân-

tului a avut loc la Palatul Co-

troceni, la ora 18,15.

Ioana Mihăilă a fost propu-

să de USR PLUS pentru aceas-

tă funcţie, după demiterea de 

către premierul Florin Cîțu a 

ministrului Vlad Voiculescu.

„Prioritatea mea va fi  re-

zolvarea crizei sanitare prin 

măsuri concrete care să vină 

în sprijinul spitalelor. Sunt 

medic şi cunosc îndeaproape 

care este situaţia din spitale 

şi cu ce se confruntă colegii 

mei de mai bine de un an. Au 

nevoie de soluţii ferme şi cla-

re şi asta îmi propun să fac, 

alături de colegii mei din mi-

nister - să venim în ajutorul 

lor, iar tot ce a fost făcut bun 

până acum va fi  continuat”, 

a declarat Ioana Mihăilă, po-

trivit unui comunicat trans-

mis de USR PLUS.

Ioana Mihăilă s-a născut în 

1980 şi este de profesie medic 

primar endocrinolog. Ioana 

Mihăilă a candidat la Primă-

ria Oradea în 2020 și conform 

CV-ului său este absolventă a 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-

Napoca, iar din 2006, timp de 

patru ani, a făcut stagii de pre-

gătire în rezidenţiat pentru spe-

cialitatea Endocrinologie la 

Cluj-Napoca.

Absolventă a UMF Cluj

Noul Ministru al Sănătății a-

re mai multe terenuri și case în 

Oradea, dar și 400.000 de lei în 

conturi și a acordat un împru-

mut către PLUS de 20.000 de 

lei. Conform declaraților, Ioana 

Mihăilă este membru PLUS în-

că de la începutul partidului.

Mihăilă a candidat la ale-

gerile locale din Oradea și 

ulterior a fost numită secre-

tar de stat la Ministerul 

Sănătății în luna martie. Ioa-

na Mihăilă este căsătorită și 

are doi copii.

Amintim că Vlad Voicu-

lescu a fost demis miercuri, 

14 aprilie 2021, din funcția 

de ministru al Sănătății. De-

cizia a fost unilaterală și a 

aparținut premierului Flo-

rin Cîțu, fapt ce a generat 

o criză politică la nivelul 

coaliției de guvernare. 

Inițial, USR PLUS a anunțat 

că își retrage sprijinul față 

de prim-ministru. Liderii 

coaliției s-au întâlnit luni 

într-o ședință pentru a cla-

rifica situația, însă discuțiile 

nu au condus la nicio con-

cluzie, astfel că întâlnirea 

a fost reluată marți. În ce-

le din urmă, liderii coaliției 

au semnat un act adițional 

la Acordul de guvernare.

Ioana Mihăilă, absolventă a UMF Cluj, 
este noul ministrul al Sănătăţii
Ioana Mihăilă a fost numită în funcţia de ministru al Sănătăţii: 
„Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esenţial al mandatului meu”

Ioana Mihăilă a fost propusă de USR PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății

Coaliţia funcţionează pe prin-

cipiul solidarităţii şi colegialită-

ţii, iar premierul va revoca un 

ministru după informarea pre-

alabilă a formaţiunii care l-a pro-

pus pe ministru, pe baza unor 

argumente şi după o dezbatere 

în coaliţie, se precizează în ac-

tul adiţional la Acordul de gu-

vernare încheiat marţi de lide-

rii PNL, USR PLUS şi UDMR.

Potrivit documentului, res-

ponsabilitatea politică se va 

asuma împreună, cu participa-

rea la decizie a tuturor mem-

brilor coaliţiei şi a premierului, 

iar deciziile politice majore se 

iau colegial cu acordul forma-

ţiunilor din coaliţie.

„Coaliţia, prim-ministrul şi 

membrii guvernului îşi asu-

mă să nu adopte poziţii pu-

blice prin care să submineze 

activitatea şi agenda guverna-

mentală şi a membrilor gu-

vernului. Comunicarea publi-

că se va face în spirit de sus-

ţinere reciprocă şi solidarita-

te. Dat fi ind că prim-ministrul 

a fost învestit cu încrederea 

membrilor acestei coaliţii, pre-

rogativa constituţională a 

prim-ministrului privind tri-

miterea cererii de revocare a 

unui ministru către Preşedin-

te se exercită după informa-

rea prealabilă a formaţiunii 

care l-a propus pe ministru, 

pe baza unor argumente cu-

prinse într-o evaluare obiec-

tivă făcută de premier şi du-

pă o dezbatere în coaliţie”, se 

arată în document.

Premierul va acorda un in-

terval de timp rezonabil pen-

tru asigurarea tranziţiei între 

titularii portofoliului ministe-

rial, se mai menţionează în 

actul adiţional.

Liderii coaliţiei au mai sta-

bilit ca performanţa ministeri-

ală să fi e evaluată periodic, „a-

vând ca reper programul de gu-

vernare votat de Parlament şi 

deciziile de parcurs, ulterioare, 

ale Coaliţiei de guvernare”. Per-

formanţa guvernului va fi  eva-

luată periodic în cadrul Coali-

ţiei de guvernare.

Aceştia au mai convenit că 

şedinţele de coaliţie se vor 

desfăşura în fi ecare luni, o da-

tă la Camera Deputaţilor, o 

dată la Senat, fi ecare partid 

din coaliţie va asigura secre-

tariatul prin rotaţie, timp de 

o lună, iar temele de pe agen-

dă vor fi  anunţate în preala-

bil la secretar şi vor fi  agrea-

te de către lideri la începutul 

şedinţei de coaliţie.

La şedinţele de coaliţie vor 

putea fi  invitaţi reprezentanţi 

ai grupurilor parlamentare şi 

miniştri şi va participa şi repre-

zentantul grupului parlamen-

tar al minorităţilor naţionale.

Conform actului adiţio-

nal, „coaliţia de guvernare 

funcţionează în baza pro-

gramului de guvernare şi a 

unor decizii colegiale”, iar 

„agenda parlamentară şi de-

ciziile de vot în Parlament 

urmează priorităţile din pro-

gramul de guvernare”.

Un nou acord al coaliției 
de guvernare

IOANA MIHĂILĂ | ministrul Sănătății

 „Rămân consecventă 
angajamentelor pe care mi 
le-am asumat ca secretar de stat 
în Ministerul Sănătăţii: refacerea 
infrastructurii de sănătate, 
sprijinirea segmentului 

ambulatoriu şi a medicinei 
de familie, precum şi alocarea 
finanţărilor pe criterii obiective. 
Depolitizarea sistemului 
de sănătate va fi un punct esenţial 
al mandatului meu”.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Un nou consilier local USR 

PLUS a fost învestit în func-

ţie în şedinţa de miercuri, 21 

aprilie, după ce Sergiu Hossu 

a fost numit şef al 

Cancelariei Prim-Ministrului, 

cu rang de ministru.

Este vorba despre Árpád Se-

besi, fost vicepreşedinte USR 

Cluj-Napoca în perioada 

2018-2020 şi membru al Comi-

siei Judeţene de Arbitraj. Potri-

vit site-ului cluj.usr.ro, Árpád 

Sebesi este pasionat de concep-

tul de SmartCity şi doreşte să 

implementeze proiecte care să 

respecte conceptul în întregi-

me. „Ca profesionist în IT, Árpád 

consideră că dezvoltarea ora-

şului şi viitorul bunăstării co-

munităţii locale trebuie să se 

bazeze pe uzul real al resurse-

lor oferite de tehnologie şi di-

gitalizarea reală”, se mai arată 

pe site-ul menţionat.

Acesta lucrează în dome-

niul IT, cu experienţă de mun-

că în Germania şi cu colabo-

rări cu echipe de proiecte in-

ternaţionale, în prezent fi ind 

freelancer în domeniu.

Sergiu Hossu, Şeful 
Cancelariei 
Prim-Ministrului

Sergiu Hossu, lider PLUS 

Cluj, a fost numit în 21 martie 

la şefi a Cancelariei premieru-

lui Florin Cîţu. Sergiu Hossu 

este atât lider PLUS Cluj, cât şi 

co-preşedinte al Alianţei 

USR-PLUS Cluj.

Anterior numirii sale, Ser-

giu Hossu a fost consilier 

local la Primăria Cluj-Na-

poca. Liderul Plus Cluj a 

studiat la Facultatea de Bi-

ologie şi Geologie din ca-

drul Universităţi i  Ba-

beş-Bolyai (UBB) din 

Cluj-Napoca şi are un mas-

ter în Ştiinţa Mediului la 

aceeaşi universitate clujea-

nă. Totodată, Sergiu Hossu 

are şi un master în adminis-

trarea afacerilor la o univer-

sitate din Marea Britanie.

Sergiu Hossu, șeful Cancelariei 
Prim-Ministrului, înlocuit 
în Consiliul Local de Árpád Sebesi Georgiana IUZIC

redactia@monitorulcj.ro

Alin Tişe a făcut acuzaţii 

grave, spunând 

că USL-ului, fosta coaliţie 

PSD-PNL, a fraudat alege-

rile locale din anul 2012.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, a 

spus că în anul 2012, cei 

de la USL au fraudat ale-

gerile locale pentru a câş-

tiga Consiliul Judeţean Cluj, 

iar voturile a aproape 

130.000 de clujeni „nu au 

contat”. Preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj a spus 

că va dezvolta toată aceas-

tă poveste la momentul po-

trivit, acum lăsând multe 

întrebări fără răspunsuri.

„Se discută zilele acestea 

despre Sectorul 1 Bucureşti. 

Adică, altfel spus, că votul 

a fost furat. Înţeleg pe de-

plin ce însemnă să fii furat 

în alegeri.

Nu am discutat nicioda-

tă public despre frauda/fur-

tul electoral pe care l-am 

trăit şi eu în alegerile loca-

le din 2012, când aproape 

130.000 de voturi ale cluje-

nilor nu au contat. Nu am 

vrut să vorbesc despre acest 

lucru până acum, deşi ştiu 

CE şi CUM s-a întâmplat, 

când USL a câştigat la Con-

siliul Judeţean Cluj.

Nu am vrut să mă victi-

mizez niciodată, şi nici să 

dau naştere la comentarii 

diverse. Da, a fost o frau-

dă masivă. Ştiu că unii vor 

spune: bine, dar de ce nu 

ai spus nimic până acum? 

Şi de ce nu ai făcut una 

sau alta?

Când va fi momentul, voi 

dezvolta această poveste. Şi 

anume, despre frauda făcu-

tă de unii membri USL de 

la acea vreme, cu complici-

tatea altor trădători din a-

fara USL.

Îi ştiu pe mulţi dintre ei. 

Dureros, mai bine nu îi cu-

noşteam! Mai devreme sau 

mai târziu adevărul va ie-

şi la iveală şi atunci cei im-

plicaţi vor da socoteală. 

Dacă nu altfel, măcar în fa-

ţa lui Dumnezeu!”, a scris 

Alin Tişe, pe pagina sa de 

Facebook.

Alin Tișe acuză USL-ul că ar fi fraudat 
alegerile locale din 2012
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Un centru de 

vaccinare „drive-thru” 

anti-COVID-19 se va des-

chide la Sala Sporturilor 

în Cluj-Napoca luni, 26 

aprilie, anunţă primarul 

Emil Boc. Clujenii 

se vor putea vaccina 

direct din maşină.

Începând de săptămâna vi-

itoare, luni, 26 aprilie, se vor 

deschide încă cinci centre de 

vaccinare anti-COVID-19 şi 

unul de tip „drive-thru” pe 

Platoul Sălii Sporturilor:

„Clujul este pe primul loc 

în România la vaccinare. As-

ta arată un grad înalt de res-

ponsabilitate civică. 125.000 

de persoane dintre cele vac-

cinate sunt din municipiul 

Cluj-Napoca. Sunt convins 

că va creşte în continuare 

numărul acesta. De luni avem 

alte cinci centre de vaccina-

re deschise. Azi am primit 

aprobarea pentru un centru 

drive-thru, adică mergi ca la 

McDonald's şi te vaccinezi. 

Acesta va fi  amenajat, cel 

mai probabil de luni, pe Pla-

toul Sălii Sporturilor”, a 

anunţat Emil Boc.

„Prin vaccinare, 
transformăm COVID 
într-o gripă banală”

Rata incidenţei cazurilor 

de COVID-19 în municipiul 

Cluj-Napoca este într-o con-

tinuă scădere. Acest lucru 

arată că oraşul „e pe o tra-

iectorie bună”, iar cetăţenii 

sunt responsabili, susţine 

primarul Emil Boc. Cu toa-

te acestea, există multe sec-

toare economice încă „la te-

rapie intensivă”.

Edilul susţine că singura 

cale prin care putem reveni 

la normalitate este vaccina-

rea şi că prin aceasta vom 

putea transforma virusul 

într-o „gripă banală”.

„Trebuie şi o dezbatere cu 

sistemul educaţional pentru 

a susţine prin educaţie vac-

cinarea anti-COVID-19. Prin 

orice mijloc aveţi, dragi clu-

jeni, promovaţi vaccinarea. 

E calea sigură de a depăşi a-

ceastă pandemie şi de a trans-

forma COVID-19 într-o gripă 

banală. Vrem să avem eve-

nimentele cunoscute la Cluj, 

de la TIFF la Untold, Elec-

tric Castle şi Jazz in the Park, 

vaccinaţi-vă, pentru că a-

ceasta este calea directă. (...) 

Trei mari probleme a avut 

umanitatea: război, foamen-

te şi pandemii. Pe aceasta 

din urmă o putem combate 

doar prin ştiinţă şi conştiin-

ţă, cum zicea Iuliu Haţiega-

nu. La fel e şi cu vaccina-

rea”, punctează primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca.

Ce vaccin se va folosi în 
centrul „drive-thru”?

Primele centre de vacci-

nare de tip drive-thru vor fi  

funcţionale de la fi nalul lu-

nii aprilie, a anunţat coordo-

natorul campaniei de vacci-

nare anti-COVID, Valeriu Ghe-

orghiţă. Se va folosi vacci-

nul Pfi zer în aceste centre, 

care vor fi  prezente şi la Cluj, 

a anunţat premierul Româ-

niei weekend-ul trecut.

El a precizat că persoa-

nele care se vor vaccina în 

aceste centre vor primi se-

rul de la compania Pfizer, 

fără programare.

„Până la fi nalul lunii apri-

lie vom avea primele centre 

în ţară de acest gen şi care 

vor primi vaccin de la com-

pania Pfi zer. Pot să vă spun 

de Bucureşti, Deva din jude-

ţul Hunedoara şi mai sunt şi 

alte judeţe care au în plan 

organizarea acestor centre 

de tip drive-thru. Fără pro-

gramare. Am dimensionat la 

circa 400 de persoane care 

pot să fi e vaccinate în fi eca-

re zi. (...) Persoanele vor ve-

ni doar cu mijloacele de trans-

port, fi e personale – autotu-

risme cu capacitate maximă 

de patru plus unu persoane 

– sau mijloace de transport 

în comun gen taxi, Uber şi 

alte tipuri similare de trans-

port. În zona de triaj este ne-

voie să prezinte un docu-

ment de identitate, prefera-

bil să se prezinte cu chesti-

onarul de triaj completat, se 

poate descărca din aplicaţie. 

Dacă nu se prezintă cu el 

descărcat, se completează în 

supravegherea medicului, se 

evaluează criteriile medica-

le care indică vaccinarea şi 

se efectuează înscrierea în 

Registrul electronic de naţi-

onal al vaccinărilor”, a ex-

plicat Valeriu Gheorghiţă.

Primul centru de vaccinare „drive-thru” 
din Cluj se deschide la Sala Sporturilor
Săptămâna viitoare ar putea să apară la Cluj-Napoca primul centru de vaccinare 
anti-COVID de tip „drive-thru”, pe platoul Sălii Sporturilor

Începând de săptămâna viitoare, luni, 26 aprilie, se vor deschide încă cinci centre de vaccinare anti-COVID-19 şi unul de tip „drive-thru”

EMIL BOC | 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Suntem la o rată de 
4,51 infectări la mie, 
o scădere constantă, 
ceea ce arată 
că oamenii sunt 
responsabili. 
Cu ajutorul 
cetățenilor suntem 
pe o traiectorie 
bună, care ne duce 
la o revenire 
cât mai aproape 
de normalitate. 
Trebuie să accelerăm 
testarea și 
vaccinarea. Am 
reușit să coborâm 
rata de infectare 
fără carantină,
 am demonstrat că 
se poate ce alții nu 
au reușit. Cheia sunt 
clujenii, sistemul 
medical de aici. 
Sunt multe sectoare 
economice «la 
terapie intensivă», 
care au nevoie de 
revenire pentru plata 
salariilor și păstrarea 
locurilor de muncă”.

Românii se vor putea 

vaccina la locul de muncă, 

împreună cu familia, 

a anunţat Guvernul. 

La Cluj, mai multe fi rme 

au anunţat deja

că vor începe imunizarea 

anti-COVID a mii 

de angajaţi, informează 

stirileprotv.ro.

Reprezentanţii firmelor 

au pus deja totul la punct, 

în ceea ce priveşte regulile 

pentru vaccinarea anti-CO-

VID, iar autorităţile locale 

doresc să înceapă vaccina-

rea înainte de Paşte.

Patru astfel de centre de 

vaccinare cu circuit închis vor 

putea fi  amenajate în parcu-

rile industriale din judeţul 

Cluj. „O să avem un singur 

fl ux de vaccinare, prin care o 

să reuşim să vaccinăm în jur 

de 90 de persoane pe zi”, spu-

ne Alina Negru, director com-

panie de automatizări.

Antreprenorii au propus 
un model de centru 
de vaccinare

Procesul va fi comod şi 

rapid, şi nu va fi nevoie de 

programare pentru imuniza-

re. Procedura va fi una des-

tul de simplă: angajatorii 

vor face liste cu persoanele 

care doresc să se imunize-

ze, iar listele vor fi trimise 

la Direcţia de Sănătate Pu-

blică (DSP) pentru a primi 

dozele cerute.

Antreprenorii au propus chiar 

şi un model de centru de vac-

cinare: exista o zonă de triaj, 

una în care se face vaccinarea, 

o alta de aşteptare, dar şi spaţii 

destinate personalului medical, 

dotate cu frigidere, în care vor 

fi  păstrate stocuri sufi ciente de 

vaccinuri pentru cel mult trei 

zile. Vaccinarea se va face în sa-

lă, iar de acolo se va merge în 

zona post-vaccinare pentru 15 

minute, în care oamenii trebu-

ie să stea sub observaţie.

Clujenii se vor putea vaccina la locul 
de muncă, împreună cu familia

Un tânăr de 23 de ani a 

făcut şoc anafi lactic după 

ce i-a fost administrat 

vaccinul anti-COVID de la 

Pfi zer. Acesta se afl a 

încă în incinta 

centrului de vaccinare.

Informaţia a fost dată pu-

blicităţii chiar de către re-

prezentanţii Prefecturii Bra-

şov, care au precizat că es-

te vorba despre un tânăr 

care „a prezentat o reacţie 

adversă de tip şoc anafilac-

tic, manifestată prin hipo-

tensiune, puls rapid şi slab, 

pierdere temporară a cunoş-

tinţei, pentru câteva secun-

de. Reacţia a apărut la câ-

teva minute după adminis-

trarea dozei de vaccin Pfi-

zer-Biontech”.

Prefectura Braşov a preci-

zat inclusiv că incidentul s-a 

petrecut la Centrul de vacci-

nare al Spitalului Militar de 

Urgenţă Regina Maria Braşov 

şi că victima „nu prezenta an-

tecedente personale patologi-

ce şi nici istoric alergic”.

„În istoricul medical de-

clarat al pacientului nu au 

existat antecedente persona-

le patologice şi nici istoric 

alergic. Personalul medical 

din centrul de vaccinare a 

intervenit prompt şi a acor-

dat primul ajutor, solicitând 

şi echipa de resuscitare din 

serviciul UPU. Persoana a 

fost stabilizată şi ulterior su-

pravegheată în UPU şi inter-

nată pe secţia medicală a u-

nităţii sanitare”, a fost me-

sajul transmis de reprezen-

tanţii Prefecturii Braşov.

După ce a stat câteva ore 

sub supravegherea medicilor, 

miercuri dimineaţa, pacientul 

a solicitat externarea şi a ple-

cat spre domiciliu. Sursa amin-

tită precizează că acest caz 

reprezintă a treia reacţie se-

veră post-vaccinare înregistra-

tă în România.

O nouă reacție adversă severă la Pfizer. 
Un tânăr a făcut șoc anafilactic.
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Zona va fi  schimbată radi-

cal şi va avea locuri de 

odihnă, puncte de belve-

dere şi spaţii pentru orga-

nizarea evenimentelor.

Consilierii locali au apro-

bat în şedinţa de miercuri, 

21 aprilie, indicatorii tehni-

co-economici pentru obiec-

tivul de investiţii Amenaja-

re parc pe culoarul Canalu-

lui Morii – tronson Parcul 

Rozelor. Astfel, lucrările sunt 

estimate la 32.636.355 lei 

cu TVA, din care construc-

ţii-montaj – 21.548.783 lei 

cu TVA. Proiectul a trecut 

cu 21 de voturi „pentru” şi 

două abţineri.

Suprafaţa spaţiului ver-

de care va fi amenajat prin 

acest proiecte este de 23.205 

mp, suprafaţa totală a ame-

najărilor pietonale este de 

7.945 mp, iar suprafaţa to-

tală plantată este de 18.749 

mp. Vor fi amenajate 136 

de parcări de biciclete sau 

trotinete şi şapte staţii de 

încărcare pentru biciclete 

şi trotinete electrice, dar şi 

două chioşcuri comerciale.

Proprietarii de pe Plopilor 
cer respingerea parţială 
a proiectului

Înainte de începerea şe-

dinţei Consiliului Local, Pri-

măria Cluj-Napoca a primit 

o solicitare de respingere par-

ţială a proiectului.

Plângerea a fost făcută 

de Asociaţia de Proprietari 

de pe strada Plopilor numă-

rul 68, care susţine că „men-

ţiunea din cuprinsul proiec-

tului de hotărâre, privind 

existenţa unui drum de ac-

ces local asupra căruia se 

va interveni în vederea fa-

cilitării accesului către apă 

al trecătorilor este nelega-

lă, în condiţiile în care acest 

drum este unul privat”.

„Aş vrea să fac o preciza-

re la acest punct. Da, într-ade-

văr, drumul este privat, dar 

este deschis circulaţiei publi-

ce. Nu există în PUZ-ul care 

a fost aprobat, pe nicio plan-

şă, în niciun articol să fi e spe-

cifi cat că este închis circula-

ţiei publice. Deci acest drum 

este deschis circulaţiei publi-

ce, unu la mână, şi doi, citez 

din plângere: „pe cale de con-

secinţă, adaptarea proiectu-

lui de hotărâre cu privire la 

zona în discuţie reprezintă 

un act abuziv, nefi ind urma-

tă, spre pildă de procedura 

exproprierii legale, operând 

doar o expropriere în fapt.” 

Aş vrea să menţionez foarte 

clar că coridorul de expropri-

ere este stabilit pe baza stu-

diilor de fezabilitate, deci 

exact pe ceea ce noi astăzi 

votăm în consiliul local. Pro-

iectanţii, cei care au realizat 

acest studiu de fezabilitate, 

au prevăzut un acces supli-

mentar pentru această zonă, 

astfel încât circulaţia spre a-

ceastă zonă şi dinspre aceas-

tă zonă să poată fi  cât mai 

facilă pentru pietoni.

Acest teren, dacă nu se afl ă 

în proprietatea municipiului 

Cluj-Napoca, va fi  expropri-

at. Proprietarii vor fi  despă-

gubiţi în urma unei analize 

care urmează să fi e făcute şi 

a unei evaluări făcute de că-

tre specialişti externi, deci nu 

discutăm despre un abuz şi 

încălcarea vreunui drept. Nu 

se va interveni pe această zo-

nă până când va fi  făcută ex-

proprierea şi aş vrea să mai 

menţionez că nu există nicio 

autorizaţie de construire pen-

tru barieră, care să fi e emisă 

pentru Asociaţia de Proprie-

tari de pe strada Plopilor, nu-

mărul 68”, a anunţat vicepri-

marul Dan Tarcea.

Cum va fi  amenajat primul 
parc pe Canalul Morii?

Proiectul privind reame-

najarea spaţiului verde din 

zona Canalului Morii – tron-

sonul din apropierea Parcu-

lui Rozelor a fost realizat de 

arhitecţii de la Planwerk. 

Acesta urmăreşte crearea unui 

loc în care clujenii să vrea să 

îşi petreacă timpul liber.

În prezent, zona este un 

spaţiu neamenajat, ce poate 

fi  pus la dispoziţia clujeni-

lor ca un parc „de vis”. Cu-

loarul Canalului Morii are 

un „potenţial remarcabil”, 

datorită vegetaţiei abunden-

te, topografi ei specifi ce şi zo-

nelor învecinate pe care le-ar 

putea lega, potrivit proiec-

tului de hotărâre.

În zonă vor fi  amenajate: 

un loc de joacă, o zonă pen-

tru evenimente la scară re-

dusă, locuri de odihnă şi 

multe altele. Aleea care ur-

că spre zona de locuinţe ajun-

ge la câteva terase unde vor 

fi  amenajare puncte de bel-

vedere, fi ind perspective largi 

către Someş, cartierul Grigo-

rescu şi Pădurea Hoia. De a-

semenea, sunt gândite din 

loc în loc trepte care să asi-

gure accesul la apă.

Parc pe Canalul Morii, 
locul de vis al clujenilor
Proiectul de amenajare a culoarului Canalului Morii, 
tronsonul din Parcul Rozelor, a fost aprobat
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Este cunoscut faptul că fast 

food-ul dăunează organis-

mului. Efectele adverse ale 

acestor alimente se răsfrâng 

asupra creierului 

şi pot avea urmări grave, 

spun specialiştii.

Oamenii de ştiinţă de la U-

niversitatea din California de 

Sud au analizat comportamen-

tul şi efectele mâncării 

fast-food asupra rozătoarelor. 

Studiul, care a fost publicat 

în jurnalul Frontiers in Neu-

roscience, arată că dieta poa-

te avea un impact mult mai 

important asupra sănătăţii şi 

dezvoltării neurologice decât 

se credea până acum.

Specialiştii au descoperit că 

un consum mai mare de calo-

rii şi grăsimi, în mod repetat, 

poate conduce la o memorie 

mai slabă, anxietate crescută şi 

alte probleme cognitive. S-a ob-

servat şi un comportament ase-

mănător dependenţei, din mo-

tive explicate de un specialist în 

nutriţie, în rândurile de mai jos.

Substanţe ce încetinesc 
buna funcţionare a gândirii

„Acidul arahidonic se for-

mează în organismul animal din 

acidul linoleic de origine alimen-

tară prin desaturaţie şi elonga-

ţie. Acesta infl amează semnifi -

cativ unele părţi ale creierului, 

fapt ce duce la depresie, anxie-

tate şi multe alte efecte adver-

se ce nu pot fi  trecute cu vede-

rea”, a explicat specialistul.

De asemenea, acesta vorbeş-

te despre poluanţii care sunt tot 

mai des întâlniţi, în cantităţi ex-

trem de mari, în produsele de 

origine animală, dar şi efectele 

acestora asupra corpului.

„Poluanţii (pesticide, insec-

ticide, etc.) ce se găsesc, în spe-

cial, în carnea de pasăre sau 

peşte, afectează funcţia nervoa-

să şi poate produce tulburări 

endocrine (hipotiroidism, înce-

tinire a memoriei şi multe al-

tele). Ca să înţelegeţi la ce ni-

vel este poluarea cărnii, dacă 

ai lua, de exemplu, un peşte, 

poluarea produsului ar fi  echi-

valentul unui cub de apă ce ar 

umple o cameră întreagă”.

„Nitriţii şi nitraţii, în loc să 

se transforme în oxid nitric, o 

substanţă benefi că pentru corp, 

produce nitroză. Aceasta, la 

rândul ei, poate conţine sub-

stanţe cancerigene”.

Sarea, al doilea „ucigaş” 
la nivel mondial

Avem nevoie de sare pentru 

a supravieţui. Corpul se bazea-

ză pe sodiu pentru a contracta 

musculatura, pentru transmisii-

le nervoase şi pentru a ţine sub 

control fl uidele corporale. Cu toa-

te acestea, nu trebuie să consumi 

sare în exces, pentru că îţi poţi 

face mai mult rău decât bine.

„Sarea este considerată al 

doilea «killer» mondial, ce dă 

o senzaţie de dependenţă poa-

te chiar mai mare decât zahă-

rul. Atunci când este consu-

mată în exces, apar boli cardi-

ovasculare, există o probabili-

tate mai mare de a face can-

cer stomacal, slăbeşte sănăta-

tea rinichilor şi favorizează dis-

confortul abdominal”, a decla-

rat specialistul.

Colesterolul, care creşte sem-

nifi cativ odată ce consumi a-

ceastă categorie de alimente, 

reprezintă încă o problemă sem-

nifi cativă. Prea mult colesterol 

LDL (numit şi colesterol „rău") 

poate fi  o problemă. În timp, 

hipercolesterolemia poate să 

deterioreze arterele, să contri-

buie la bolile de inimă şi să 

crească riscul de a avea un ac-

cident vascular cerebral.

Totuşi, de reţinut este faptul 

că un nivel crescut de coleste-

rol, în mod constant, poate avea 

urmări grave asupra tuturor sis-

temelor organismului, de la cel 

nervos până la cel digestiv sau 

chiar endocrin. Acesta poate fi , 

în timp, cauza creşterii riscului 

de apariţie a bolii Alzheimer.

Povestea din spatele 
ingredientelor fast food

„Nici nu se pune proble-

ma să zici că fast food-ul e 

bun. Combinarea produselor 

animale procesate cu polua-

rea extrem de ridicată pe lan-

ţul trofi c (în ce priveşte car-

nea şi condiţiile în care sunt 

crescute animalele de la ca-

re ajungem să o consumăm), 

plus grăsimile şi sarea în can-

tităţi foarte mari, este, pe 

scurt, ceea ce face ca acest 

tip de alimente să fi e atât de 

nocive pentru corp.

Procesarea alimentelor pe 

scara la care se face în cazul 

fast food-ului este, din nou, 

un factor nociv. Există o pa-

letă infi nită de ingrediente ne-

sănătoase (în special carbo-

hidraţi dăunători şi sarea) fo-

losite în prepararea alimente-

lor de acest fel. De asemenea, 

caloriile, fi ind în cantităţi a-

tât de mari, nu mai lasă loc 

corpului pentru consumul al-

tor alimente mai sănătoase, 

de la care organismul trebuie 

să îşi procure vitamine şi al-

te lucruri benefi ce pentru bu-

na funcţionare a acestuia” a 

explicat doctorul nutriţionist.

Fast food-ul dăunează gândirii şi memoriei, atenționează specialiștii

Şase voluntari ai organiza-

ţiei „Youth with a Mission – 

misiunea Homes of Hope” 

din Cluj Napoca vor parcur-

ge pe jos 240 de kilometri, 

distanţa dintre Miercurea 

Ciuc şi Cluj Napoca, pentru 

a strânge fonduri în vede-

rea construirii la Miercurea 

Ciuc a cinci locuinţe socia-

le, destinat familiilor care 

trăiesc în sărăcie extremă, 

proiectul purtând numele 

de „Paşi spre casă”.

Cei şase voluntari au pornit 

din faţa Primăriei Miercurea Ciuc 

şi vor merge în cursul zilei de 

miercuri până la Vlăhiţa, după 

care îşi vor continua drumul, 

urmând să ajungă la Cluj Na-

poca în seara zilei de 27 aprilie.

În cadrul unei conferinţe 

de presă, reprezentantul or-

ganizaţiei „Youth with a Mis-

son – misiunea Homes of 

Hope”, Florin Mihaly, a ex-

plicat că au fost provocaţi să 

se alăture demersului oameni 

din ţară sau din străinătate, 

ei fi ind invitaţi atât să par-

curgă pe jos o anumită dis-

tanţă, cât şi să doneze bani 

pentru această cauză.

„Suntem şase persoane ca-

re vom străbate distanţa asta 

şi tot această echipă, la vară, 

undeva în luna iulie va fi  par-

te şi la momentul când vom 

construi acele cinci case pen-

tru Miercurea Ciuc. (...) Prac-

tic, vom merge şapte zile. Por-

nim astăzi (miercuri – n.r.), 

vom ajunge la Cluj, sperăm în-

tregi, marţi seara. Noi am pro-

vocat şi oameni din alte zone 

care ne cunosc, vom avea o 

persoană care va fi  solidară cu 

cauza şi cu fundraising-ul chiar 

şi din Thailanda şi care va um-

bla şapte kilometri pentru a 

promova proiectul. De aseme-

nea, în Spania, America, Aus-

tria şi în alte ţări noi am pro-

movat, prin prietenii pe care îi 

cunoaştem, i-am provocat la o 

donaţie, dar i-am provocat, de 

asemenea, să umble şi ei un 

kilometru sau şapte şi să dea 

această informaţie mai depar-

te la prietenii lor, pe Facebook”, 

a spus Florin Mihaly.

El a precizat că în acest an 

vor veni mai puţini voluntari 

din afara ţării, pentru a ajuta la 

construcţia caselor, ţinând cont 

de contextul pandemic, dar a 

punctat faptul că „în România 

sunt oameni de bine” şi şi-a ex-

primat speranţa că se vor strân-

ge şi suma necesară, dar şi nu-

mărul de voluntari.

Voluntarii, însoţiţi 
de viceprimar până 
la ieşirea din oraş

La rândul său, viceprima-

rul municipiului Miercurea 

Ciuc, Sogor Eniko, care i-a 

însoţit pe voluntari până la 

ieşirea din oraş, a precizat că 

se lansează un parteneriat în-

tre Consiliul Local şi „Fun-

daţia Youth for mission”, pen-

tru a participa la programul 

„Homes of Hope”, oraşul in-

trând în atenţia organizaţiei 

după incendiul care distrus 

mare parte a locuinţelor co-

munităţii de romi din cartie-

rul Şumuleu.

Potrivit sursei citate, muni-

cipalitatea îşi asumă răspunde-

rea de a cumpăra terenul nece-

sar pentru construirea acestor 

case, de a defi ni sistemul de cri-

terii al atribuirii caselor şi se va 

asigura că familiile care primesc 

locuinţele vor contribui la con-

strucţia efectivă a acestora.

Viceprimarul Sogor Eniko 

a punctat că familiile care vor 

primi casele „pot fi  de orice 

etnie, nu numai romă”, întru-

cât în evidenţele Primăriei se 

afl ă şi 55 de familii sărace, ca-

re nu sunt de etnie romă şi 

municipalitatea doreşte să le 

ofere şi lor posibilitatea de a 

avea o casă şi vrea să trans-

mită mesajul că are grijă de 

toţi membrii comunităţii, nu 

doar de cei de etnie romă.

Primăria a început identifi -

carea terenurilor şi după achi-

ziţionarea acestora, voluntarii 

vor veni pentru a turna funda-

ţia, iar în luna iulie se va înce-

pe construcţia imobilelor.

Casele sociale vor avea 54 

mp, trei camere, bucătărie, ba-

ie, şi o suprafaţă de teren, iar 

costul fi ecăreia dintre ele va fi  

de 8.500 euro. Toţi cei care do-

resc să se alăture programului 

pot accesa pagina de Facebook 

a Home of Hope Cluj Napoca.

Şase voluntari merg 240 de kilometri, 
pentru construcţia a cinci case
Cei şase vor parcurge pe jos distanţa dintre Miercurea Ciuc şi Cluj-Napoca cu scopul de a strânge fonduri

FLORIN MIHALY | 
reprezentantul organizaţiei „Homes of Hope”

„Acestă casă va fi motivația mea. Doresc o zi 
de mâine în România în care copii nu vor 
mai trăi în așa ceva. Îmi doresc din suflet 
sa găsim cei 3.000 de oameni care să ofere 
câte o 100 de lei ca să strângem toată suma 
pentru cele șapte case. Sper de asemenea 
să putem strânge și 100 de voluntari”.
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Dragi locuitori ai municipiului Turda,

Vă mulţumim pe această cale pentru 
contribuţia pe care aţi avut-o la constitu-
irea bugetului local prin plata taxelor şi 
impozitelor. Datorită Dumneavoastră şi 
datorită numeroaselor proiecte cu fi nan-
ţare europeană şi guvernamentală ora-
şul nostru a benefi ciat în ultimii ani de o 
creştere semnifi cativă a bugetelor an de 
an, astfel că şi în anul 2020 am avut un 
buget record, cu 127% mai mare ca cel 
din anul 2019, în suma absolută de, 
356.953.975,00 lei, din care:

- secţiunea de funcţionare 
95.266.003,00 lei, respectiv 26,69%

- secţiunea de dezvoltare 
261.687.972,00 lei, respectiv 73,31% 
(proiecte cu fi nanţare externă neram-
bursabilă 191.963.152,00 lei şi obiec-
tive de investiţii fi nanţate din bugetul 
local 69.071.820 lei)

Anul 2020 a fost un an destul de difi -
cil, un an în care ne-am luptat cu aceas-
tă pandemie care a acaparat întreaga lu-
me, iar măsurile pe care am fost nevoiţi 
să le luăm au presupus nişte cheltuieli 
semnifi cative. Însă, datorită fi nanţărilor 
europene şi guvernamentale pe care 
le-am obţinut în ultimii ani, proiectele 
Turzii continuă, iar în anul 2020 am reu-
şit să fi nalizăm un număr record de lu-
crări de modernizare.

De asemenea, anul 2020 a fost şi un 
an electoral, an în care aţi sprijinit prin 
votul dumneavoastră echipa care lucrea-
ză din 2016 la dezvoltarea Turzii şi aţi 
ales continuitatea, motiv pentru care vă 
mulţumim şi vă asigurăm că vom face 
tot posibilul, ca şi până acum, ca Turda 
să devină un oraş aşa cum ne dorim cu 
toţii, un oraş modern, european, pros-
per şi dezvoltat.

Ne străduim în mod continuu să îm-
bunătăţim calitatea actului administra-
tiv, cât şi cooperarea dintre administra-
ţia publică şi locuitorii oraşului. Astfel, 
vă redăm în continuare care au fost prin-
cipalele investiţii realizate în anul 2020 
şi o scurtă perspectivă a ceea ce va ur-
ma în anul 2021:

1. Record absolut – în anul 2020 au 
fost fi nalizate cele mai multe lucrări 
de asfaltare şi modernizare – 31 de lu-
crări fi nalizate: carosabil Libertăţii – 
P-ţa Romană – P-ţa 1 Decembrie 1918, 
Petru Rareş, Sănduleşti, Nicolae Teclu 
(sector 4), Ecaterina Teodoroiu, Geor-
ge Coşbuc, Ion Moldovan, Vrancei, Sa-
linelor, Salciei, Racului, Tudor Arghezi, 
Cucului, Constructorilor nr.16, Macilor 
2-4, Amurgului, Toamnei, Lianelor 6-8/
Lotus 1-5/ Amurgului 28-32/Toamnei 
2-4, Narciselor 2-16/Lotus 9-13, Zori-
lor 4-10/Nuferilor 21-23, Calea Victo-
riei 112-116, Caisului, Prunului, Aleea 
Olt, Nucului, Şesului, Piersicului, Vişi-
nului, Cireşului, Mărului, Aleea Alexan-
dru Borza – şi încă 15 lucrări în stadii 
avansate: Str. 22 Decembrie 1989, Ale-
xandru Ioan Cuza, trotuare Piaţa Ro-
mană – Libertăţii – P-ţa 1 Decembrie 
1918, Aleea Băilor, Aleea Mureş, Bar-
bu Lăutaru, Arieşului, Nicolae Teclu (sec-
tor 1,2,3), Putna, Bogata, Alecu Rus-
so, Cocoşului, Turturelelor, Petru Ma-
ior (parţial), Lianelor 2-4/Toamnei 1-3/
Amurgului 34/Calea Victoriei 118, sens 
giratoriu Constructorilor – Plopilor.

2. Compania de Apă Arieş derulea-
ză în continuare cel mai mare proiect 
european de modernizare a infrastruc-
turii de apă şi canalizare – S-au deru-
lat lucrări pe 174 de străzi, din care 95 
de lucrări au fost fi nalizate.

3. S-a obţinut fi nanţare Guverna-
mentală pentru modernizarea Cartie-
rului Primăverii şi a altor 6 străzi.

4. Au fost demarate lucrările de 
construire a noii Săli Polivalente, in-
vestiţie realizată cu fonduri de la Gu-
vernul României.

5. Obţinerea finanţării Guverna-
mentale pentru 4 proiecte sportive: 
Academia de Performanţă Sportivă 
Potaissa Turda, Construire Bază Spor-
tivă tip 1, Construire Bază Sportivă tip 

2, Amenajare Complex Sportiv Mihai 
Viteazul.

6. Au fost semnate contractele de fi -
nanţare europeană pentru moderniza-
rea Parcului Central, reabilitarea clădi-
rii fostei Judecătorii, modernizarea Tea-
trului Naţional Aureliu Manea, moder-
nizarea Grădiniţei Prichindelul Isteţ şi a 
Creşei nr.4, modernizarea Grădiniţei 
Sfânta Maria şi a Creşei nr.5 şi moder-
nizarea Creşei Poiana cu Castani.

7. Colegiul Tehnic – corp C2 – a fost 
modernizat cu fonduri guvernamentale 
(lucrări fi nalizate).

8. A fost deschisă prima creşă cu pre-
dare în limba maghiară din municipiul 
Turda, creşa Iosika Miklos.

9. Au fost alocate fonduri guverna-
mentale pentru reabilitarea clădirii Pri-
măriei – monument istoric.

10. Obţinerea dreptului şi alocarea 
fondurilor pentru reabilitarea Cimitiru-
lui Eroilor.

11. Demararea lucrărilor de reabili-
tare a Cinematografului Tineretului.

12. Implementarea proiectului eu-
ropean de reabilitare termică – Asoci-
aţiile de proprietari Str. Republicii 43 şi 
Libertăţii nr. 2.

13. Au fost montate jocuri noi şi a-
parate de fi tness în Parcul Central şi a 
fost înfi inţat un loc de joacă pentru câi-
ni.

14. Amenajarea spaţiului din proxi-
mitatea blocurilor – Calea Victoriei C6-C7 
prin intermediul proiectului de bugeta-
re participativă Turda Decide.

15. Edifi carea locuinţei protejate – 
pentru adulţii cu probleme de sănătate 
mintală, pe strada Salcâmilor nr. 8

16. Demararea lucrărilor la blocuri-
le de locuinţe sociale – Str. Negru Vodă

17. A fost semnat contractul de par-
teneriat pentru construirea Centurii 
Ocolitoare Turda – Câmpia Turzii, în-
tre Consiliul Judeţean Cluj, Municipiul 
Turda şi Municipiul Câmpia-Turzii.

18. Am luptat împotriva COVID-19 
– Turda a fost primul oraş din România 
care a montat dispensere cu dezinfec-
tanţi în mijloacele de transport în co-
mun, au avut loc ample acţiuni de dez-
infecţie în şcoli, spaţii publice, parcuri, 
instituţii, străzi, scări de bloc, au fost pre-
gătite spaţii de cazare pentru carantina 
instituţionalizată, s-au luat măsuri spe-
ciale la Spitalul Municipal (alocare fon-
duri, amplasare corturi de triaj, achizi-
ţii echipamente pentru personal), a fost 
implementat un program prin care prin 
Direcţia de Asistenţă Socială s-au livrat 
produse alimentare persoanelor vârst-
nice la domiciliu în timpul stării de ur-
genţă, au fost montate dispensere cu 
dezinfectanţi în toate scările de bloc din 
municipiu, au fost dezinfectate zilnic au-
tobuzele TUP, au fost pregătite şcolile 
pentru examene şi le-a fost asigurat ele-
vilor un mediu sigur.

19. Au fost alocate fonduri semni-
fi cative Spitalului Municipal Turda – 
în valoare totală de 2.253.000 lei. A 
fost renovată Secţia de Boli Infecţioa-
se şi a fost achiziţionată aparatură de 
ultimă generaţie (două ecografe per-
formante SAMSUNG şi Philips, sterili-
zator cu plasmă, masă chirurgicală pen-
tru blocul operator, lampă led de ulti-
mă generaţie pentru blocul operator, 
3 ventilatoare noi pentru secţia de ATI, 
10 monitoare funcţii vitale pentru sec-
ţia ATI, Holter EKG, cardiotocograf, vi-
deolaringoscop şi linie de testări imu-
nohematologice.

20. A fost înfi inţat un nou Cabinet 
Stomatologic pentru elevi – la Colegiul 
Tehnic.

21. Înfi inţarea Centrului de Recolta-
re – pentru donare de sânge. Acesta a 
fost fi nanţat prin intermediul proiectului 
de bugetare participativă Turda Decide.

22. A fost înfi inţată o platformă pen-
tru depunerea documentelor online – 
prin care cetăţenii pot benefi cia de ser-
viciile primăriei fără a se mai deplasa la 

ghişee. Sunt peste 140 de operaţiuni 
disponibile.

23. A fost semnat contractul de fi-
nanţare europeană pentru proiectul 
eTurda – debirocratizare prin digita-
lizare în administraţia publică, pro-
iect prin care se va consolida capaci-
tatea instituţională şi se va eficienti-
za activitatea la nivelul administraţi-
ei locale, prin simplificarea procedu-
rilor administrative şi reducerea biro-
craţiei pentru cetăţeni.

24. S-a derulat implementarea pro-
iectului european ADEPT – Administra-
ţie Digitală Efi cientă pentru Cetăţenii 
din Turda.

25. A fost organizat şi în acest an 
Festivalul Internaţional de Teatru, 
ediţie în condiţii de pandemie, cu mă-
suri speciale de siguranţă.

26. În anul 2020 au fost organizate 
Alegerile Locale, prin care datorită vo-
tului dumneavoastră am fost încredin-
ţat cu un nou mandat, fapt pentru care 
vă mulţumesc, iar Consiliul Local a fost 
reconstituit. De asemenea, au fost or-
ganizate şi Alegerile Parlamentare, ast-
fel încât toţi cetăţenii Turzii să îşi poată 
exercita dreptul la vot în cele mai bune 
condiţii, în contextul pandemiei.

27. Am reuşit să deschidem patinoa-
rul şi să oferim copiilor o bucurie, chiar 
dacă am fost condiţionaţi de anumite 
restricţii.

28. Au fost premiate cuplurile care 
au împlinit 50 de ani de căsătorie.

29. Am obţinut premiul pentru Cel 
mai bun Proiect de Mobilitate Urbană 
– Transport în Comun 100% electric în 
Municipiul Turda – din partea Asociaţi-
ei Române pentru Smart City.

PROIECTE MAJORE ÎN PREGĂTIRE:

- Transport Urban şi Periurban pe 
Cablu – Pornind de la faptul că Turda 
este singurul oraş din România cu trans-
port public de călători utilizând tehno-
logii verzi, integral electric, ne dorim 
să ducem Turda la un alt nivel, motiv 
pentru care am început să pregătim, 
împreună cu Consiliul Judeţean Cluj, 
un proiect îndrăzneţ, unic în regiune şi 
anume: realizarea unui transport ur-
ban şi periurban (limitrof) pe cablu. 
Acest sistem va reprezenta o alternati-
vă ecologică de transport şi va uni toa-
te punctele turistice ale Turzii, inclusiv 
Cheile Turenilor şi Cheile Turzii. Vor ofe-
ri cetăţenilor o nouă alternativă de 
transport electric, incluzând în obiecti-
vele turistice ale zonei această atracţie 
inedită, cu scopul de a creşte potenţi-
alul turistic al zonei. Au fost demarate 
studiile de oportunitate şi se caută sur-
se externe de fi nanţare.

- Extinderea Planului de Mobilitate Ur-
bană Durabilă la nivelul Comunităţii Ur-
bane Arieş – Ne dorim extinderea siste-
mului de transport public local din Turda 
la nivel regional, cu fonduri europene, prin 
deservirea tuturor comunelor partenere 
din Comunitatea Urbană Arieş. (mijloace 
de transport moderne electrice sau hibrid, 
sistem de tarifare electronic, staţii de au-
tobuz moderne, sisteme de informare a 
călătorilor, dezvoltarea unei autobaze şi 
a unei autogări pentru deservirea trans-
portului public, etc.

- Deschiderea Minei Iosif în Salina 
Turda – A fost fi nalizat şi aprobat de 
Consiliul Local studiul de fezabilitate pen-
tru deschiderea şi modernizarea Minei 
Iosif. Acesta este un proiect spectaculos 
care va dubla capacitatea de vizitare a 
obiectivului turistic şi suntem încrezători 
că vom obţine în curând fonduri euro-
pene pentru realizarea acestuia.

Vă mulţumim că şi în acest an vă 
plătiţi la timp impozitele şi

vă mulţumim tuturor pentru contri-
buţia adusă dezvoltării oraşului!

Cu deosebit respect,
Cristian Octavian Matei

Primarul Municipiului Turda 0729–15.86.00

www.batrom.ro
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
 www.prink.ro
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 

2 ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nomina-
le ≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de con-
ducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 

și meserii, cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 
1 an în instalaţii. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și 

meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii, cu califi care în meseria de insta-
lator gaze naturale. Permis de conducere ctg.B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 
Instalator și ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atrac-
tiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.05.2021, pe adresa de e-mail: io-
nela.muresan@eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 0786 711 020
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cla-
direa Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter perso-
nal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general 
privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de mun-
că). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/
sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://
www.eon.ro/protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

Compania franco-austriacă 

Valneva a anunţat miercuri 

că, în lipsa unui acord cu 

Uniunea Europeană, se va 

orienta spre discuţii pe baze 

bilaterale cu ţările interesate 

să încheie contracte de achi-

ziţie a vaccinului său candi-

dat împotriva COVID-19, 

transmite AFP.

Apreciind că discuţiile cu UE 

nu au înregistrat „progrese sem-

nifi cative” până acum, Valne-

va - care a anunţat la începu-

tul lunii rezultate iniţial poziti-

ve pentru prima fază a studiu-

lui clinic referitor la vaccinul 

său potenţial - precizează că nu 

va mai acorda „prioritate dis-

cuţiilor de furnizare centraliza-

tă afl ate în desfăşurare cu Co-

misia Europeană”.

„Am consacrat mult timp şi 

multe eforturi încercând să răs-

pundem exigenţelor procesului 

de achiziţie centralizată al Co-

misiei Europene”, a afi rmat în 

comunicat preşedintele-direc-

tor general al grupului, Thomas 

Lingelbach, regretând absenţa 

unui acord cu UE.

„Ne concentrăm de acum 

înainte eforturile spre statele 

membre ale UE şi părţi intere-

sate din afara UE care doresc 

să includă abordarea noastră 

cu vaccin inactivat în strategia 

lor de vaccinare”, a adăugat el.

Uniunea Europeană anun-

ţase la 12 ianuarie că a înche-

iat „discuţii exploratorii” cu Val-

neva şi are în vedere achiziţia 

a până la 60 milioane de doze.

Până acum nu a fost înche-

iat însă un acord defi nitiv, 

chiar dacă aprovizionările cu 

vaccinuri au suferit întârzieri, 

expunând Uniunea Europea-

nă criticilor din cauza unei 

campanii de imunizare mai 

puţin avansate decât în Ma-

rea Britanie, în special.

În prezent, în UE sunt dispo-

nibile vaccinurile de la Pfi zer-

BioNTech, Moderna şi AstraZe-

neca. Marţi, Agenţia Europeană 

a Medicamentului a comunicat 

că vaccinul de la Johnson & 

Johnson, pe care multe ţări se 

bazează pentru a-şi accelera 

campaniile de imunizare, poa-

te fi  folosit, luând în considera-

re raportul favorabil dintre be-

nefi ciile şi riscurile sale.

Marea Britanie a încheiat cu 

Valneva (cu sediul la Nantes) 

un acord în iulie 2020, urmat 

în septembrie de semnarea unui 

parteneriat referitor la achiziţia 

potenţială a 190 milioane de 

doze, pentru o sumă maximă 

de 1,4 miliarde de euro.

„Regatul Unit a răspuns pri-

mul, în mare parte, fără îndo-

ială, pentru că noi eram deja 

implantaţi acolo şi, de aseme-

nea, pentru că ei au crezut ime-

diat în vaccinul nostru inacti-

vat. Ei au fost primii care au 

reacţionat şi ne-au făcut o pro-

punere structurată de ajutor”, 

a explicat directorul general 

Franck Grimaud în februarie 

pentru AFP.

Valneva dezvoltă un vaccin 

care utilizează tehnologia tra-

diţională cu virus inactivat, pro-

ces ce permite crearea unui răs-

puns imunitar prin injectarea 

unui virus căruia i-a fost neu-

tralizat potenţialul patogen.

Laboratorul Valneva pregă-

teşte un studiu de fază 3 - ul-

tima înainte de o eventuală 

autorizare -, ce urmează să 

înceapă la sfârşitul lunii apri-

lie, şi speră în punerea pe pia-

ţă a vaccinului anti COVID-19 

în această toamnă.

În lipsa unui acord cu Uniunea Europeană, 
Valneva spune că va negocia direct 
cu țările interesate de vaccinul său

Principala îngrijorare a 

tinerilor din Europa o con-

stituie schimbările climati-

ce, chiar şi în contextul 

unei pandemii care a lovit 

economia mondială şi a 

bulversat viaţa de zi cu zi 

peste tot în lume, arată 

rezultatele unui sondaj 

de opinie, date publicităţii 

miercuri, transmite Reuters.

Aproape jumătate dintre res-

pondenţi acestui sondaj, la ca-

re au participat peste 22.000 de 

tineri din 23 de ţări europene, 

au spus că ei consideră încăl-

zirea globală drept cea mai gra-

vă problemă a omenirii.

Degradarea mediului a fost 

plasată pe locul al doilea în 

topul îngrijorărilor, cu 44% 

dintre răspunsuri, urmată de 

răspândirea de boli infecţioa-

se şi de sărăcie, cu câte 36% 

dintre răspunsuri fi ecare. Res-

pondenţilor li s-a cerut să in-

dice cel mult trei probleme.

Potrivit Biroului European 

de Mediu (EBB), o reţea de gru-

puri ecologiste care a coman-

dat sondajul, rezultatele aces-

tuia sugerează că tinerii au o 

viziune clară despre provocă-

rile globale pe termen lung.

„Într-o perioadă în care 

omenirea se afl ă sub presiu-

nea unei pandemii şi traver-

sează o criză socio-economi-

că, acest lucru este remarca-

bil”, a arătat purtătorul de cu-

vânt al EEB, Khaled Diab, într-

o declaraţie trimisă prin email 

Fundaţiei Thomson Reuters.

„Sondajul confi rmă fap-

tul că mişcările pentru cli-

mă ale tinerilor, precum Fri-

days for Future (iniţiată de 

adolescenta suedeză Greta 

Thunberg, n.red.), nu sunt 

mişcări marginale, ci repre-

zintă curentul principal în 

rândul tinerilor. Politicienii 

şi decidenţii trebuie să le as-

culte vocile”, a adăugat el.

Tinerii activişti de mediu 

au avut difi cultăţi în a men-

ţine dinamismul mişcărilor în 

contextul restricţiilor impuse 

din cauza pandemiei, care au 

făcut imposibile marşuri pre-

cum cele din 2019, cu milioa-

ne de participanţi.

Deşi tinerii au preluat ro-

luri de negociatori cu puteri 

reale în domeniul schimbă-

rilor climatice în ţări precum 

Costa Rica, Olanda sau Su-

dan, mulţi sunt încă lăsaţi 

în afara altor decizii crucia-

le, spre exemplu în ce pri-

veşte modul în care sunt chel-

tuite fondurile de redresare 

după pandemie.

„Pandemia a redus vizibi-

litatea apelurilor tinerilor eu-

ropeni la acţiune climatică, 

nu sprijinul faţă de ele şi nici 

validitatea lor”, a subliniat 

Manon Dufour de la think-

tank-ul independent E3G, de 

acţiune împotriva schimbări-

lor climatice.

Sondajul, realizat în mare 

parte online de institutul Ip-

sos în octombrie-noiembrie 

2020, a relevat că mai mult 

de opt din zece persoane în-

tre 15 şi 35 de ani se decla-

ră destul de, foarte sau ex-

trem de îngrijorate de schim-

bările climatice.

Doar 3% dintre cei inter-

vievaţi au spus că nu sunt de-

loc îngrijoraţi, în vreme ce 8% 

au declarat că nu cred în 

schimbările climatice.

Tinerii din ţările din sudul 

continentului sunt conside-

rabil mai preocupaţi decât 

omologii lor din alte regiuni 

ale Europei, 71% dintre tine-

rii spanioli şi 63% dintre cei 

portughezi declarându-se ex-

trem de îngrijoraţi, faţă de 

23% dintre letoni.

Potrivit lui Diab, aceste 

rezultate nu sunt surprinză-

toare având în vedere că 

Spania şi Portugalia s-au 

confruntat deja cu incendii 

de pădure, valuri de canicu-

lă şi secete prelungite, feno-

mene aşteptate de oamenii 

de ştiinţă să devină tot mai 

frecvente din cauza schim-

bările climatice.

Anul trecut, şase copii şi 

tineri adulţi din Portugalia 

au dat în judecată 33 de sta-

te la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, recla-

mând că inacţiunea guver-

nelor în privinţa schimbări-

lor climatice le pune în pe-

ricol viitorul.

Schimbările climatice, îngrijorarea 
majoră a tinerilor din Europa
Tinerii europeni, îngrijorați de schimbările climatice, mai degrabă decât de pandemia de COVID-19

Principala îngrijorare a tinerilor din Europa o constituie schimbările climatice

Legea europeană a climei, 
unul dintre elementele-cheie 
ale Pactului verde european, 
consacră angajamentul UE de 
a atinge neutralitatea climati-
că până în 2050 și obiectivul 
intermediar de reducere a 
emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră cu cel puţin 55% până 
în 2030, comparativ cu nivelu-
rile din 1990. 

Pe lângă obiectivul de atinge-
re a neutralităţii climatice pâ-
nă în 2050, acordul consoli-
dează cadrul european pentru 
acţiunile în domeniul climei 
prin introducerea următoare-
lor elemente: un obiectiv cli-
matic ambiţios pentru 2030 
de reducere cu cel puţin 55% 
a emisiilor nete comparativ cu 
1990, precizând contribuţia re-
ducerilor și a absorbţiilor de 
emisii; recunoașterea necesi-
tăţii de a consolida absorban-
tul de carbon al UE printr-un 
regulament mai ambiţios pri-
vind LULUCF (utilizarea terenu-
rilor, schimbarea destinaţiei 
terenurilor și silvicultura), pen-
tru care Comisia va face pro-
puneri în iunie 2021; un pro-
ces pentru defi nirea unui 
obiectiv climatic pentru 2040, 
ţinând seama de bugetul ori-
entativ pentru emisiile de ga-
ze cu efect de seră pentru peri-
oada 2030-2050, care urmea-
ză să fi e publicat de Comisie; 
un angajament privind emisii-
le negative după 2050.

„Decizia istorică” 
privind legea 
europeană a climei
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Cu ocazia zilei de Sf. Gheorghe, dorim

D-lui TOȘA GHEORGHE-MARIAN
un călduros LA MULŢI ANI!

cu multă sănătate și noroc!

Fraţii cu familiile

FELICITARE



CONVOCATOR

ADMINISTRATORUL UNIC al
BISTRIŢA S.A.

cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, 
Nr. 10, Judeţ Cluj, cu un capital social subscris și vărsat de 
92.349,2 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/1703/1998, 
având C.U.I. 11187762 („Societatea”), respectiv Adminis-
trare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 
20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Va-
lentin, în conformitate cu dispoziţiile legii 31/1990R cu 
modifi cările și completările ulterioare și cu dispoziţiile ac-
tului constitutiv al Societăţii,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în 
data de 24.05.2021, ora 14.00, la adresa din București, 
sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. 
La adunare sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze doar 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de 
Registrul Mioriţa S.A., la sfârșitul zilei de 03.05.2021, 
stabilită ca data de referinţă. În cazul neîndeplinirii con-
diţiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor se stabilește pentru da-
tă de 25.05.2021, ora 14.30, cu aceeași ordine de zi și 
la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea mutării sediului Societăţii din Municipiul 
Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, Nr. 10, Judeţ Cluj la adre-
sa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmani-
nov nr. 46-48, subsol, camera U20.

2. Aprobarea modifi cării actului constitutiv al Societăţii, 
după cum urmează:

„Art. 3.1. – “Sediul societăţii este în România, judeţul 
Cluj, localitatea Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 10” – se 
modifi că și va avea următorul conţinut:

Art. 3.1 – “Sediul societăţii este în România, București, 
sector 2, str. Vasilievici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, sub-
sol, camera U20”.

3. Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societăţii 
în conformitate cu modifi cările de la pct. 2.

4. Aprobarea dizolvării voluntare a BISTRIŢA S.A. („So-
cietatea”) și deschiderea procedurii dizolvării și lichidării 
Societăţii.

5. Aprobarea împuternicirii societăţii Administrare Imo-
biliare S.A. pentru îndeplinirea tuturor actelor și formali-
tăţilor juridice necesare dizolvării și lichidării Societăţii, 
incluzând, dar fără a se limita la, numirea unui lichidator 
judiciar și a unei firme de avocatură, în calitate de con-
sultant, care să ducă la îndeplinire formalităţile cerute de 
lege, stabilirea remuneraţiei acestora și semnarea con-
tractelor respective.

6. Împuternicirea administratorului unic de a semna ho-
tărârile AGEA precum și toate documentele necesare pune-
rii în aplicare a hotărârilor respective, inclusiv actul consti-
tutiv modifi cat/actualizat.

7. Mandatarea reprezentantului permanent al Adminis-
tratorului Unic, cu posibilitatea de susbstituire, pentru efec-
tuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înre-
gistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Ofi cial, etc.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în dată de 
24.05.2021, ora 14.30, la adresa din București, sector 2, 
str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare 
sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze doar acţionarii în-
registraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Cen-
tral S.A., la sfârșitul zilei de 03.05.2021, stabilită ca data de 
referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate, a 
doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionari-
lor se stabilește pentru dată de 25.05.2021, ora 14.30, cu 
aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare aferente exerciţiului fi -
nanciar 2020 în baza discuţiilor, a raportului administrato-
rului unic și a auditorului fi nanciar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului 
unic pentru exerciţiul fi nanciar 2020.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a pla-
nului de investiţii pentru anul 2021.

4. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului u-
nic ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. pe o perioadă de 4 (pa-
tru) ani, începând cu data adoptării prezenţei hotărâri.

5. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorului u-
nic pentru exerciţiul fi nanciar 2021.

6. Mandatarea dnei Androulla Siaxiate să semneze actele 
adiţionale la contractele de administrare din partea societăţii.

7. Alegerea auditorului fi nanciar pentru o perioadă de 
un an (exerciţiul fi nanciar 2021) precum și aprobarea împu-

ternicirii administratorului unic pentru încheierea contractu-
lui de audit.

8. Împuternicirea administratorului unic de a semna ho-
tărârile AGOA precum și toate documentele necesare pune-
rii în aplicare a hotărârilor respective.

9. Mandatarea reprezentantului permanent al Adminis-
tratorului Unic, cu posibilitatea de susbstituire, pentru efec-
tuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înre-
gistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Ofi cial, etc.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunările 
generale ale acţionarilor este permis prin simpla proba a 
identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fi -
zice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice 
și al acţionarilor reprezentaţi, cu actul de identitate al repre-
zentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de 
reprezentant legal se constată pe baza listei acţionarilor eli-
berată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un 
Certifi cat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 lună de 
zile înainte de data adunării generale prezentat în original 
sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării con-
vocării, respectiv cel târziu până la data de 07.05.2021 in-
clusiv, 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;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adu-
nării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data pu-
blicării convocării, respective cel târziu până la data de 
07.05.2021 inclusiv.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la da-
ta de 22.05.2021 ora 14:00 pentru AGEA și până la 14:30 
pentru AGOA, societatea urmând a răspunde acestora în ca-
drul ședinţei AGEA/AGOA.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGEA/AGOA re-
feritoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot con-
sulta la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilie-
vici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până miercuri, în perioa-
da 23.04.2021-22.05.2021, între orele 10 și 16. Având în 
vedere starea de alertă existenta la data prezenţei în Româ-
nia, recomandăm contactarea telefonică la numărul 
0212330773 sau electronică la adresa de e-mail offi ce@
sif-imobiliare.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa și 
vota la adunarea generală direct sau pot fi  reprezentaţi și 
prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternici-
re specială sau generală.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru 
o perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentan-
tului sau a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adu-
nărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor so-
cietăţi identifi cate în împuternicire, inclusiv în ceea ce pri-
vește acte de dispoziţie.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în 
copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 
Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea ge-
nerală, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub 
semnătură reprezentantului. Copii certifi cate ale împuternici-
rilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obţine la 
adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rah-
maninov nr. 46-48 de luni până miercuri, în perioada 
23.04.2021-22.05.2021, între orele 10 și 16 și se depun la 
adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rah-
maninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de (i) AGEA, respec-
tiv până la data de 22.05.2021, ora 14:00; (ii) AGOA, re-
spectiv până la data de 22.05.2021, ora 14:30.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus 
menţionat precum și cele care nu îndeplinesc condiţiile le-
gale, vor fi  considerate nule de drept.

Informaţii suplimentare și materiale privind AGEA/AGOA 
se pot obţine, în zilele lucrătoare, la adresa din București, 
sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de 
luni până miercuri, în perioada 23.04.2021-22.05.2021, în-
tre orele 10 și 16.

Având în vedere starea de alertă existenta la data pre-
zenţei în România, recomandăm contactarea telefonică la 
numărul 021-2330773 sau electronică la adresa de e-mail 
offi ce@sif-imobiliare.ro.

Administrator unic
Administrare Imobiliare S.A.
Prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

CONVOCATOR

Administratorul unic al
UNIMET CUG S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18B, jud. Cluj, 
înregistrată la ORC sub nr. J12/39/1991, având C.U.I. RO 
203005, în temeiul Legii nr. 31/1990 R convoacă Aduna-
rea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
25.05.2021, ora 9:00, la sediul societăţii, pentru acţiona-
rii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
17.05.2021, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul fi nan-
ciar 2020, după prezentarea raportului administratorului 
și al auditorului fi nanciar extern.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratoru-
lui pentru anul 2020.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2021.

4. Aprobarea propunerii ca profi tul înregistrat în anul 
2020 să fi e utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii 
precedenţi.

5. Aprobarea prelungirii duratei contractului auditoru-
lui extern PFK AUDIT S.R.L..

6. Aprobarea împuternicirii unei persoane să semneze 
în numele acţionarilor hotărârea AGOA care urmează a fi  
adoptată.

7. Aprobarea împuternicirii unei persoane să îndepli-
nească toate formalităţile privind înregistrarea la ORC a 
Hotărârii AGOA ce urmează să fi e adoptată și privind pu-
blicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al României, partea 
a IV-a, precum și să obţină de la ORC documentele aferen-
te eliberate.

Începând cu data convocării, documentele, procurile spe-
ciale și informaţiile referitoare la problemele incluse pe or-
dinea de zi a ședinţei se pot consulta/procura de la sediul 
societăţii. Reprezentarea acţionarilor în adunarea genera-
lă se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale ca-
re se vor depune la sediul societăţii până la data de 
22.05.2021.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru da-
ta de 26.05.2021, în același loc, la aceeași ora, având ace-
eași ordine de zi.

Administrator unic,
STANIŞTE GHEORGHE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 ca-
mere, semidecomandate, su-
pr. 45 mp, nefinisat, parter, 
cart. Grigorescu-Donath, zo-
na centrală, preţ 65.000 eu-
ro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
tel. 0744 653097. (2.7)

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, 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.

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. (3.14)

TERENURI

¤ Vând 18100 mp teren, si-
tuat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, vis-à-vis de Pensiunea 
Sfânta Sava, front 280 m di-
rect la șoseaua europeană 
E60, teren plan, compact, 
amplasament foarte bun 
pentru construcțiihale, benzi-
nărie, depozit, etc, curent 
electric, carte funciară, 
preț 4 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (2.7)

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. (3.14)

CASE

¤ Dau în chirie apartament la 
casă, utilat complet, contorizat, 
C.T., balcon, internet, cablu, 
parcare, zona gării, preț 300 eu-

ro. Informații la telefon 0744-
282885. (3.7)

SERVICII

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (3.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și 
efi ciență, plata în rate. 
Informații suplimentare la tel. 
0722-325365. (3.7)

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu 
polistiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (4.30)

¤ Doamnă serioasă, ofer ser-
vicii de curăţenie pentru asoci-
aţii de proprietari, cabinete, 
spaţii de birouri, de preferat în 
zona Sigma Center, Calea Tur-
zii, cart. Bună Ziua. Ofer și cer 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi vă rog la telefon 
0743-535278.

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

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. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 
25 RON/l. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (57.60)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 

10 l și 5 l. Informații și detalii 
la telefon 0744-282885. (5.7)

¤ Vând cizme de dame din 
piele, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 
0745-300323. (6.7)

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

¤ 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 
acasă. Pentru informații supli-
mentare sunați la 0745-
265436. 

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

MEDICALE

¤ Vând absorbante scutece tip 
chilot pentru incontinență, 
adulți, toate mărimile, la preț 
bun. Pentru informații și detalii 
suplimentare sunați la telefon 
0744-282885. (3.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator în 
baza legii 359/2004, emis de 
Registrul Comerțului pe numele 
PAMIGLOBAL INSTAL S.R.L., 
J26/462/2019, C.U.I. 40610377, 
conform declarației nr. 9423 din 
07.02.2019. Îl declar nul.
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ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, 
cu modifi cările şi completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca organizează

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 1 post asistent medical generalist debutant S

- 5 posturi asistent medical generalist PL
- 7 posturi îngrijitoare

- 9 posturi infi rmier debutant
- 2 posturi infi rmier

Proba scrisă va avea loc în data de 25.05.2021, ora 11:00, 
str. Croitorilor, nr. 19–21, Clădirea Gastroenterologie, 
Amfi teatru, parter.

Interviul va avea loc în data de 27.05.2021, ora 11:00, 
str. Croitorilor, nr. 19–21, Clădirea Gastroenterologie, 
Amfi teatru, parter.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru posturile de asistent medical generalist debutant S
- diplomă de licenţă sau de absolvire a învăţământului 

superior.

- pentru posturile de asistent medical generalist PL
- diplomă de școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

- pentru posturile de infi rmier
- școală generală;
- curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România sau 
curs de infi rmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane și certifi care;

- 6 luni vechime în activitate.

- pentru posturile de: îngrijitoare şi infi rmier debutant
- școala generală.

Data limită de depunere a dosarelor: 17.05.2021, ora 16:00;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ 

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
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 
imobil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi.

Achiziţia se va desfășura de pe piaţa liberă, în conformitate 
cu art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu modifi cările și completările ulterioare. Termenul 
limită de depunere a ofertelor este 10.05.2021.

Caietul de sarcini și documentaţia aferentă se pot descărca 
de pe site-ul instituţiei: www.dgaspc-cluj.ro, rubrica ”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.

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 si Ord. 1798/2007, SC NAIRA 
S MILLENNIUM SRL cu sediul în municipiul Dej, str. 
Ţibleșului, nr. 5A, judeţul Cluj, anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
,,RESTAURANT“ la Punctul de lucru din municipiul Dej, str. 
Macazului, nr. 2A, jud. Cluj. Eventualele sugestii și reclamaţii 
se vor depune la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor 
nr. 99, biroul “Relaţii cu publicul” în zilele de luni – joi între 
orele 9:00-13:00, vineri între orele 9:00-12:00.

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, SC METOCUT 
SRL cu sediul în municipiul Turda, str. Baladei, nr. 3, ap.15, 
judeţul Cluj, anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ,,ATELIER 
FABRICARE MOBILĂ“ la Punctul de lucru din municipiul 
Turda, str. Câmpiei, nr. 76R, jud. Cluj. Eventualele sugestii 
și reclamaţii se vor depune la sediul APM Cluj, str. Calea 
Dorobanţilor nr. 99, biroul “Relaţii cu publicul” în zilele de 
luni – joi între orele 9:00-13:00, vineri între orele 9:00-12:00.

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de C.N.A.I.R. – 
D.R.D.P. Cluj cu sediul în Cluj – Napoca, Str. Decebal, Nr. 
128, jud. Cluj, ce intentioneaza sa solicite de la Administraţia 
Bazinală de Apă Someș – Tisa, Aviz de gospodarirea apelor 
pentru investiţia: „Reabilitare Pod pe DN 1C km 61+620“ 
situată in, municipiul Dej, jud. Cluj.

Aceasta investitie este existenta.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii 

Apelor nr.107/1996 cu modifi carile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 

cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului la nr. de telefon: 0264/432552.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de 
licitaţie publică, în special descrierea şi identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea unor spaţii comerciale 
destinate amplasării unor automate pentru vânzarea de 
băuturi răcoritoare, dulciuri, snacks-uri, fresh-uri, în incinta 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. – Lot 1 – 
(2 aparate) – Terminal Pasageri Plecări, parter, zona publică, 
2 mp și Lot 2 – (1 aparat) Terminal Pasageri Plecări, parter, 
zona publică, 1 mp, în suprafaţă totală de 3 mp, suprafeţe 
domeniu public, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj 
nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziţii Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se 
poate obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziţii Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: preţul documentaţiei 
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau 
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se 
poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele 
de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin 
de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX 
Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
07.05.2021, ora 11:00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.05.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 18.05.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, 
email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 21.04.2021.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de 
licitaţie publică, în special descrierea şi identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închiriere spaţii, birouri și 
depozite, pentru desfășurarea de activităţi și servicii specifi ce 
utilizatorilor unui aeroport internaţional, astfel: Birou 
ticketing – 15 mp, birou – 25 mp, depozit – 65 mp, spaţiu 
activitati briefi ng – 19,24 mp și depozit – 16 mp, în suprafaţă 
totală de 140,24 mp, suprafeţe domeniu public, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 112/28.05.2020 și 
în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ, art. 332 – 333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziţii Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se 
poate obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziţii Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: preţul documentaţiei 
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau 
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se 
poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele 
de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin 
de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX 
Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
11.05.2021, ora 11:00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.05.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 20.05.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, 
email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 21.04.2021. 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de 
licitaţie publică, în special descrierea şi identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea unui spaţiu comercial 
destinat desfășurării activităţii de transport persoane cu 
autovehicule, microbuze și autocare pe diferite rute, de la/ 
la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., în Terminal 
Pasageri Sosiri, parter, zona publică (identifi cat ca B 01), 
în suprafaţă totală de 13,20 mp, suprafaţă domeniu public, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 112/28.05.2020 
și în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ, art. 332 – 333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziţii Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se 
poate obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziţii Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: preţul documentaţiei 
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau 
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se 
poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele 
de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin 
de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX 
Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
10.05.2021, ora 11:00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.05.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 19.05.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, 
email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 21.04.2021.
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Tecău şi Krawietz 
joacă astăzi în 
sferturi la Barcelona
Perechea alcătuită din tenismanul 
român Horia Tecău și germanul 
Kevin Krawietz s-a califi cat, marţi 
seara, în sferturile de fi nală ale 
turneului ATP de la Barcelona, do-
tat cu premii totale de 1.565.480 
euro, după ce a învins cuplul 
Marcel Granollers (Spania)/
Horacio Zeballos (Argentina), cu 
7-6 (4), 7-6 (3).
Tecău și Krawietz s-au impus du-
pă o oră și 38 de minute în faţa 
favoriţilor numărul doi ai probei.
În primul set, Granollers și 
Zeballos au condus cu 2-0 și 4-1, 
dar Tecău și partenerul său au re-
ușit să revină și să egaleze (4-4). 
În tiebreak, cuplul româno-ger-
man a făcut trei puncte la rând la 
4-4 și a tranșat primul set.
În actul secund s-a mers cap la 
cap, dar Tecău și Krawietz au do-
minat tiebreak-ul, desprinzân-
du-se la 4-1 și câștigând cu 7-3.
Tecău și Krawietz și-au asigurat un 
cec de 17.100 euro și 90 de punc-
te ATP la dublu, iar în turul urmă-
tor vor întâlni australienii John 
Peers/Luke Saville, într-un meci 
programat astăzi.
„U” Cluj începe sezonul la rugby
În perioada care urmează, echipa 
de rugby „U” Cluj va participa în 
SuperLiga Cec Bank. Aceasta înce-
pe pe data de 24 aprilie 2021 și 
se va sfârși pe data de 11 sep-
tembrie 2021.
Primul meci al echipei noastre în 
această competiţie este în compa-
nia campioanei CSM Știinţa Baia 
Mare. Acesta se va desfășura sâm-
bătă, 24 aprilie, de la ora 14:00, 
pe stadionul „Arena Zimbrilor”.
Cel de-al doilea meci este programat 
pe 30 aprilie, când „studenţii” îi vor 
primi pe stadionul „Iuliu Haţieganu” 
pe cei de la CS Dinamo București.
Programul meciurilor din 
SuperLiga Cec Bank:
¤ 08.05.2021 CS SCM Timișoara 
– ”U” Cluj / stadionul Gheorghe 
Rășcanu
¤ 22.05.2021 CSA Steaua 
București – ”U” Cluj / stadionul 
Ghencea
¤ 29.05.2021 ”U” Cluj – CSM 
Stiinţa Baia Mare / stadionul Iuliu 
Haţieganu
¤ 05.06.2021 CS Dinamo 
București – ”U” Cluj / stadionul 
Florea Dumitrache
¤ 12.06.2021 ”U” Cluj – CS SCM 
Timișoara / stadionul Iuliu 
Haţieganu
¤ 04.09.2021 FARUL ACS 
Tomitanii Constanţa – ”U” Cluj / 
stadionul Mihail Naca
¤ 11.09.2021 ”U” Cluj – CSA 
Steaua București / stadionul Iuliu 
Haţieganu.

30.000 de fani 
la un meci din China

Circa 30.000 de spectatori au asis-
tat marţi la primul meci din noul 
sezon al campionatului de fotbal 
Chinei, dintre echipele Guangzhou 
FC și Guangzhou City, încheiat 2-2.
Guangzhou FC, care a încheiat pe 
locul 2 ediţia trecută de campio-
nat, este antrenată de fostul mare 
fundaș italian Fabio Cannavaro, iar 
Guangzhou City, noul nume al lui 
Guangzhou R&F, este pregătită de 
olandezul Jean-Paul van Gastel.

Pe scurt

PUBLICITATE
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Bistriţa-Năsăud 

a reuşit să-l convingă 

pe antrenorul danez 

Kim Rasmussen (foto), 

câştigător al Ligii 

Campionilor cu CSM 

Bucureşti în 2016, 

să pregătească echipa 

în următorul sezon.

Rasmussen a reuşit luna 

trecută să califi ce naţionala 

Muntenegrului la Jocurile 

Olimpice în dauna României.

Kim Rassmusen (48 ani) 

a fost nominalizat de Fe-

deraţia Internaţională de 

Handbal la titlul de antre-

norul anului de trei ori 

(2013, 2014 şi 2016). De-a 

lungul carierei sale, Kim 

Rassmusen a mai fost se-

lecţionerul echipelor Po-

loniei şi Ungariei, cu na-

ţioanla poloneză jucând 

două semifinale ale Cam-

pionatului Mondial (2013 

şi 2015). A mai pregătit 

echipele Lyngby HK, Sta-

vs t en  I F,  Ro sk i l d e 

Handbold, CSM Bucureşti 

şi MKS Lublin.

Bistriţa, un oraş mult mai 

mic decât Cluj-Napoca, a re-

uşit să convingă unul din-

tre cei mai buni antrenori 

din lume să pregătească echi-

pa de handbal feminin.

Tot la echipa din judeţul 

vecin urmează să evolueze 

din sezonul viitor handbalis-

te de top precum Laura Mo-

isă, Sonia Serafi ceanu, Nico-

leta Dincă, Ana Maria Iuga-

nu sau Jovana Kovacevic.

În timp ce Bistriţa se pre-

găteşte de Champions Lea-

gue, echipa de handbal fe-

minin a Universităţii Cluj 

se pregăteşte de un nou ba-

raj pentru a rămâne în Li-

ga Florilor.

Gloria Bistrița poate, „U” Cluj, nu

Gigi Becali s-a plâns 

că arbitri din Liga 1 nu 

sancţionează jocul dur 

al celor de la CFR Cluj şi 

permit un fotbal agresiv.

„Întrebaţi-i pe arbitri ce ar 

trebui să facem. Intră cu ge-

nunchiul în spate, ne calcă pe 

glezne, avem 2-3 penalty-uri 

în fi ecare meci. Să-i întrebaţi 

pe ei ce să facem. Dacă le-ar 

fi  dat roşu ălora se potoleau. 

Aşa se laudă în vestiar că 

ne-au lovit jucătorii. Probabil 

că le-a zis Edi să joace mai 

dur, nu ştiu, dar nu cred că 

fac ei de capul lor. Dar aţi vă-

zut în Europa atâta duritate 

ca la noi? Burleanu face ce 

vrea la FRF, văd că arbitrii 

noştri nu dau cartonaşe roşii 

şi asta e”, a declarat Gigi Be-

cali, Fanatik.ro.

Finanţatorul lui FCSB 

şi-a amintit şi de faza pe-

trecută între Mario Rondon 

şi Octavian Vâlceanu în me-

ciul dintre CFR şi Acade-

mica. Atacantul din Gruia 

l-a lovit cu genunchiul în 

cap pe tânărul portar, dar 

a primit doar un cartonaş 

galben. Faza l-a iritat pe 

Gigi Becali, cel care a su-

blimiat acest incident tre-

cut cu vederea de Sebasti-

an Colţescu.

„L-aţi văzut pe jucătorul 

ăla de Clinceni, cum îl chea-

mă, portarul (n.r. Vâlceanu) 

cu capul spart. Dă-i roşu şi 

gata! Nu poţi să schimbi cu-

loarea cartonaşului când vezi 

sânge? Doar la noi se întâm-

plă asta”, a mai spus Becali, 

conform sursei citate.

Gigi Becali o acuză pe CFR 
de jocuri de culise

CFR-iştii Valentin 

Costache, Cătălin Itu 

şi Denis Ciobotariu 

pot obţine astfel o perfor-

manţă remarcabilă 

dacă vor prinde lotul 

care duce la Tokyo. 

Cei trei au fost în lot la 

turneul fi nal EURO U-21 

din această primăvară şi 

fac parte din lotul lărgit 

anunţat de Mirel Rădoi.

Selecţionata de fotbal a Ro-

mâniei va înfrunta echipa Hon-

durasului, pe 22 iulie, în pri-

mul său meci de la Jocurile 

Olimpice de la Tokyo, în Gru-

pa B, la Kashima, de la ora 

locală 20:00 (14:00, în Româ-

nia), potrivit site-ului FRF.

În aceeaşi zi va avea loc 

partida dintre Noua Zeelandă 

şi Coreea de Sud (ora locală 

17:00, tot la Kashima).

Al doilea meci al tricolori-

lor se va juca pe 25 iulie, con-

tra campioanei Asiei Under-23, 

Coreea de Sud, tot la Kashima 

(14:00, ora României). Celă-

lalt meci din etapa a doua va 

fi  Noua Zeelandă – Honduras 

(ora locală 17:00, Kashima).

România va înfrunta No-

ua Zeelandă pe 28 iulie, în 

ultimul său meci din gru-

pă, la Sapporo (ora locală 

17:30, adică 11:30 la Bucu-

reşti). În acelaşi timp va 

avea loc partida Coreea de 

Sud – Honduras (ora loca-

lă 17:30, Yokohama).

Primele două clasate se 

califi că în sferturile de fi na-

lă (31 iulie), semifi nalele vor 

avea loc pe 3 august, iar fi -

nala pe 7 august.

Califi care istorică 
pentru „tricolori”

România nu a mai parti-

cipat la turneul olimpic de 

fotbal din 1964, când trico-

lorii ocupau locul 5, tot la 

Tokyo. Aceasta va fi  a patra 

sa participare, după ediţiile 

din 1924 (Paris), 1952 (Hel-

sinki) şi 1964 (Tokyo).

Selecţionata de fotbal a 

României a fost repartizată 

în Grupa B la Jocurile Olim-

pice de la Tokyo, alături de 

Noua Zeelandă, Coreea de 

Sud şi Honduras, conform 

tragerii la sorţi efectuate mier-

curi la Zurich.

România, care a făcut par-

te din a patra urnă valori-

că, a fost ultima echipă ex-

trasă din urne de fostul in-

ternaţional neozeelandez 

Ryan Nelsen.

Naţionala U-21 începe 
turneul pe 21 iulie

Turneul de fotbal din ca-

drul JO va debuta pe 21 iu-

lie şi se va încheia pe 7 au-

gust. România s-a calificat 

în urma prestaţiei echipei 

naţionale Under-21 la Cam-

pionatul European din 2019, 

competiţie la care a ajuns 

în semifinale.

Pentru ediţia din acest 

an a Jocurilor Olimpice sunt 

eligibili jucătorii născuţi în-

cepând cu 1 ianuarie 1997 

(Under-24). În mod obişnu-

it echipele participante sunt 

formate din jucători Un-

der-23, dar cum Jocurile de 

la Tokyo au fost amânate 

cu un an a fost făcută o de-

rogare pentru ca jucătorii 

care au obţinut calificarea 

pe teren să poată participa 

la competiţie.

Speranțe pentru Costache, Itu și Ciobotariu. 
România U-21 are grupă ușoară la Tokyo.
Echipa națională a României a avut noroc la tragerea la sorți la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo și va da peste echipe accesibile

Naţionala U-21 a avut noroc la tragerea la sorţi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo

KIM RASMUSSEN | antrenor

 „Aştept cu nerăbdare să mă alătur clubului. 
Este un proiect foarte interesant. Liga României 
va fi  una foarte difi cilă anul viitor, cu multe 
echipe care se vor lupta pentru primele locuri. 
Îmi plac aceste provocări, deci va fi  foarte 
interesant. Atunci când echipa mea joacă la 
capacitate maximă, am o satisfacţie uriaşă, mai 
ales când avem o defensivă puternică, portari 
buni, contraatacuri bune, aceste lucruri îmi 
dau satisfacţie că tot ce pregătim funcţionează, 
iar asta pătrunde adânc în sufl et şi bucură“
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