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ADMINISTRAȚIE

Licitație de modernizare 
a liniei spre Alba-Iulia
CFR SA a lansat licitaţia pentru realizarea 
proiectului tehnic necesare modernizării 
liniei Coşlariu - Cluj-Napoca.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Moderna, Astra Zeneca, 
sau Pfizer BioNTech?
Așteptăm să fi e disponibile vaccinurile 
Pfi zer și Moderna sau ne imunizăm cu 
vaccinul AstraZeneca?  Pagina 4

SOCIAL

Clujeancă, medic militar 
în Afganistan
Cristina Mihuţ va acorda asistenţă medicală 
pacienţilor, într-un spital din Kabul. Pagina 7

ACTUALITATE

Șobolani filmați 
într-o stație de autobuz
Rozătoarele au fost surprinse printre gunoa-
iele neridicate din stația Primăverii. Pagina 5

POLITICĂ 

Boc, mandat prelungit 
la Comitetul Regiunilor
Mandatul primarului Emil Boc de membru în 
cadrul delegației naționale la Comitetul Regi-
unilor al UE a fost prelungit.  Pagina 2
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ACTUALITATE

Mărțișoarele și florile vor fi permise 
de 1 și 8 martie la școală

După ce ordinul comun al mi-
nisterelor Educației și Sănătății cu 
regulile pentru redeschiderea 
școlilor a interzis „schimbul de 
obiecte personale”, categorie în 
care ar fi  putut intra mărțișoarele 
și fl orile oferite cadrelor didacti-
ce și elevelor de 1 și 8 martie, mi-
nistrul Educației afi rmă că nu 
există nicio interdicție și că aces-
tea sunt permise, fl oarea fi ind „un 
simbol”, nu un „obiect personal”, 
potrivit HotNews.

Sorin Cîmpeanu a declarat că 
ministerul Educației „nu se im-
plică, nu dorește și nici nu poate 
să schimbe valoare de simbol a 
unei fl ori în obiect personal, cu 
atât mai mult un mărțisor”.

„Ministerul Educației nu a 
transmis nicio interdicție, nici 
măcar cu titlu de recomanda-
re pe subiectul unor simbo-
luri precum flori sau 
mărțisoare. Putem noi să 
vrem orice dar nu putem noi 
să schimbăm acest obicei, es-
te ipocrizie altfel. Ministerul 

nu se implică în niciun fel”, 
a explicat ministrul.

„Nu o să ne apucăm să dam 
vreun ordin de ministru sau no-
tă în școli, nu vrem să fi m ridi-
coli, dar avem o precizare în or-
dinul comun care se interzice 
schimbul de obiecte personale”, 
a declarat la rândul său secreta-
rul de stat pentru învățământ 
preuniversitar, Sorin Ion, pen-
tru sursa citată.

Medicul infecționist Adrian 
Marinescu de la Institutul „Matei 
Balș” a declarat la rândul său că 
trebuie să încercăm să reducem 
interacțiunile copiilor.

„Trebuie să încercăm în aceas-
tă perioadă să reducem 
interacțiunile celor mici. E vorba 
de obiectul în sine, fl orile, 
mărțișoarele, când le dăm dintr-
o mână în alta. În alt doilea rând, 
interacțiunile ar fi  mai importan-
te. Trebuie să ne apropiem de per-
soana de lângă noi, nu se păstrea-
ză distanțarea”, a afi rmat Mari-
nescu, pentru Europa Liberă.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                   24 februarie 2021
 

DECESE 3

 1.274 
diagnos  c
grupe de risc

395 
teste la cerere

Internați 669

287 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

4
(situația din ul  mele 24 de ore)

2.068 de teste 

70  de cazuri la ATI

399 
teste rapide

FlyDubai va avea zboruri de pe Aeroportul Cluj
Compania aeriană va avea săptămânal două curse, începând cu data de 20 martie. Pagina 3

A fost contaminată 
sau nu apa din Tarnița?

Exemplu de moralitate la 91 de ani
Clujeanul Sabin Husariu, 
veteran al celui de-al 
Doilea Război Mondial, 
s-a vaccinat împotriva 
COVID-19 la Spitalul 
Militar Cluj-Napoca. 
Echipa RO Vaccinare 
l-a numit „un exemplu 
de moralitate 
la 91 de ani”.  Pagina 7

Nouă saci cu medicamente au fost găsiți în lacul Tarnița
„Nu a existat niciun pericol de contaminare a apei din Tarnița, deoarece toate medicamentele 
găsite erau în blistere. (...) Volumul lacului este foarte mare și medicamentele nu puteau 
influența calitatea apei”, a declarat Lucian Croitoru, purtător de cuvânt al CA Someș. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Asociaţia Municipiilor 

propune noi primari 

în Comitetul Regiunilor 

al UE. Guvernul a avut 

pe ordinea de zi a şedin-

ţei de miercuri un memo-

randum privind înlocui-

rea unui membru titular 

şi desemnarea a doi mem-

bri supleanţi din partea 

Asociaţiei Municipiilor 

din România (AMR) 

în cadrul delegaţiei 

României la Comitetul 

Regiunilor al Uniunii 

Europene pentru perioada 

rămasă din mandatul 

2020-2025.

În acest sens, Asociaţia Mu-

nicipiilor a transmis Ministe-

rului Dezvoltării propuneri 

privind înlocuirea unui mem-

bru titular şi a doi membri su-

pleanţi în cadrul actualei de-

legaţii naţionale.

De asemenea, au fost re-

confi rmate trei persoane care 

îşi menţin calitatea de mem-

bri în cadrul delegaţiei naţio-

nale la COR, ca urmare a re-

înnoirii mandatelor de primar 

pentru perioada 2020-2024:

¤ Emil Boc, Preşedintele AMR, 

Primarul Municipiului Cluj-Na-

poca, membru titular;

¤ Robert Sorin Negoiţă, Prima-

rul Sectorului 3 al Municipiu-

lui Bucureşti, membru titular;

¤ Árpád-András Antal, Prima-

rul Municipiului Sfântu Ghe-

orghe, membru supleant.

Propunerile Asociaţiei 
Municipiilor din România

¤ Daniel Băluţă, Primarul Sec-

torului 4 al Municipiului Bu-

cureşti, îl înlocuieşte pe De-

cebal Făgădău, fostul primar 

al Constanţei, care nu şi-a re-

înnoit mandatul, în calitate 

de membru titular;

¤ Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, 

Primarul Municipiului Pe-

troşani, îl înlocuieşte pe 

Cosmin Necula, fost primar 

al Bacăului, care nu şi-a re-

înnoit mandatul, în calita-

te de membru supleant;

¤ Ştefan Ilie, Primarul Mu-

nicipiului Tulcea, îl înlocu-

ieşte pe Daniel Ştefan Dră-

gulin, care a fost primar la 

Călăraşi, ca urmare a de-

cesului, în calitate de mem-

bru supleant.

Emil Boc, mandat prelungit 
la Comitetul Regiunilor
Mandatul primarului Emil Boc de membru în cadrul delegației naționale 
la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene a fost prelungit

Ce este Comitetul Regiunilor (COR)?
Înfi inţat în anul 1994, Comitetul Regiunilor 
(COR) este complementar celor trei instituţii 
comunitare – Consiliul Uniunii Europene, 
Comisia Europeană și Parlamentul European, 
având rolul de a reprezenta interesele colec-
tivităţilor locale și regionale.
Comitetul Regiunilor este format din 329 de 
membri și un număr egal de supleanţi, re-
partizaţi între cele 27 de state membre, du-
pă cum urmează: câte 24 pentru Germania, 
Franţa și Italia; câte 21 pentru Spania și 
Polonia; 15 pentru România; câte 12 pentru 
Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, 
Portugalia, Suedia, Ţările de Jos și Ungaria; 
câte 9 pentru Croaţia, Danemarca, Finlanda, 
Irlanda, Lituania și Slovacia; câte 7 pentru 
Estonia, Letonia și Slovenia; câte 6 pentru 
Cipru și Luxemburg; 5 pentru Malta.
Membrii CoR sunt numiţi pentru un mandat 
de 5 ani prin Decizia Consiliului. Mandatul în 
curs, perioada 2020 – 2025, expiră la data 
de 25 ianuarie 2025.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, dele-
gaţia României la Comitetul Regiunilor este 

formată din 15 membri titulari și 15 membri 
supleanţi, numiţi pentru o perioadă de 5 ani, 
cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.
Desemnarea reprezentanţilor în Comitetul 
Regiunilor se realizează de către cele patru struc-
turi asociative ale autorităţilor publice locale din 
România: Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene din România (UNCJR), Asociaţia 
Municipiilor din România (AMR), Asociaţia 
Orașelor din România (AOR) și Asociaţia 
Comunelor din România (ACoR). Fiecare structu-
ră asociativă își desemnează candidaţii în con-
formitate cu propriile statute de funcţionare.
Prin procedura adoptată la nivelul 
Guvernului României, s-a stabilit repartizarea 
numărului de 15 membri titulari și 15 mem-
bri supleanţi astfel: Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România desemnea-
ză un număr de 6 membri titulari și 6 mem-
bri supleanţi, iar Asociaţia Municipiilor din 
România, Asociaţia Orașelor din România și 
Asociaţia Comunelor din România desem-
nează, prin consultări separate, câte 3 mem-
bri titulari și 3 membri supleanţi.

Hegedüs Csilla (foto) 

a fost numită în funcţia 

de secretar de stat la 

Ministerul Investiţiilor 

şi Proiectelor Europene 

printr-o decizie a 

prim-ministrului Florin 

Cîţu publicată, marţi, 

în Monitorul Ofi cial.

Printr-o altă decizie a şe-

fului Executivului, Liliana An-

ghel a fost eliberată din func-

ţia de secretar de stat la Mi-

nisterul Investiţiilor şi Proiec-

telor Europene.

Clujeanca Hegedüs Csilla 

a fost secretar de stat respon-

sabil pentru patrimoniul cul-

tural, iar în 2014 a fost pen-

tru scurt timp ministru al Cul-

turii şi vicepremier. Din 2011 

este vicepreşedinte executiv 

al UDMR, responsabil pentru 

cultură şi purtător de cuvânt 

al Uniunii, din 2019.

Din 2001, coordonează 

revitalizarea Castelului 

Bánffy din Bonţida şi este 

organizator de programe 

educaţionale şi culturale. A 

coordonat implementarea a 

peste zece proiecte finanţa-

te de Comisia Europeană, a-

vând parteneri din nume-

roase state ale UE.

În 2008, programul de spe-

cializare în reabilitarea patri-

moniului construit, organizat 

din 2001 la Castelul Bánffy a 

câştigat Marele Premiu Euro-

pa Nostra. Din 2012 până în 

prezent, este membru al juriu-

lui Marca patrimoniului euro-

pean din Bruxelles. Din mar-

tie 2020, este cercetător la In-

stitutul de Cercetare în Strate-

gii Europene de la Budapesta.

Consiliul Permanent al 

UDMR a decis într-o şedinţă, 

în luna ianuarie, desemnarea 

secretarilor de stat în şase mi-

nistere. Potrivit deciziei CP, pro-

punerile UDMR sunt:

¤ Kallós Zoltán la Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării;

¤ Demeter András István la 

Ministerul Culturii;

¤ Oltean Csongor la Ministe-

rul Tineretului şi Sportului;

¤ Szép Róbert la Ministe-

rul Mediului, Apelor şi Pă-

durilor;

¤ Hegedüs Csilla la Ministe-

rul Fondurilor Europene;

¤ Makkai Péter la Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale.

Clujeanca Hegedüs Csilla, secretar de stat 
în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Comisarul European pentru inovare, Mariya Gabriel (foto stânga) alături de primarul Emil Boc
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Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj anunţă 

lansarea zborurilor regulate 

către Dubai (Emiratele 

Arabe Unite), destinaţie care 

va fi  operată de către com-

pania aeriană FlyDubai, 

începând din 20 martie.

Astfel, pasagerii Aeroportu-

lui Internaţional Avram Iancu 

Cluj vor avea posibilitatea de 

a călători spre diverse destina-

ţii din întreaga lume(Africa, 

Europa, Asia Centrală, Statele 

Arabe din Golf, Orientul Mij-

lociu, Subcontinentul Indian, 

Asia de Sud-Est) prin inter-

mediul zborurilor de conexi-

une oferite de FlyDubai şi 

Emirates Airlines.

„Consiliul de Administra-

ţie al Aeroportului Internaţi-

onal Avram Iancu Cluj apre-

ciază decizia unui nou opera-

tor aerian, în speţă FlyDubai, 

de a alege să opereze de la 

Cluj-Napoca şi astfel, reiese 

clar că eforturile Aeroportu-

lui Internaţional Avram Ian-

cu Cluj de a depăşi impactul 

negativ al crizei au efecte po-

zitive”, a transmis preşedin-

tele Consiliului de Adminis-

traţie al Aeroportului Cluj, Vi-

orel Federiga.

„Reluarea zborului Cluj – 

Dubai şi posibilităţile de co-

nexiune oferite de acordul ex-

tins de codeshare între FlyDu-

bai şi Emirates, răspund ne-

cesităţilor de conectivitate ale 

pasagerilor pe toate segmen-

tele de trafi c – respectiv tra-

fi c business, etnic sau turis-

tic, oferind opţiuni atractive 

de călătorie. Conectivitatea 

trans-oceanică asigurată de 

un hub mondial cum este Du-

bai, va conduce la dezvolta-

rea relaţiilor comerciale şi de 

turism pentru întreaga regi-

une”, a declarat Directorul 

General al Aeroportului In-

ternaţional Avram Iancu Cluj, 

David Ciceo.

Zilele în care vor fi  opera-

te zborurile cu destinaţia Du-

bai din Aeroportul Cluj sunt 

miercuri şi sâmbătă, începând 

cu data de 20 martie.

Curse regulate Cluj-Dubai din martie
O nouă companie, FlyDubai, va opera curse regulate de pe Aeroportul Cluj, din 20 martie

Guvernul Cîțu a prevăzut sumele necesa-

re pentru fi nalizarea lucrărilor pe lotul 2 

al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda.

Bugetul alocat Ministerului Transportu-

rilor în 2021 este de 14,1 mld. lei, în creş-

tere cu 9,4% faţă de bugetul din 2020. Pen-

tru partea de întreţinere, modernizare şi 

dezvoltare a infrastructurii rutiere Minis-

terul a alocat credite bugetare în valoare 

de 5,8 mld. lei, arată o anexă care însoţeş-

te proiectul de buget.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a 

precizat că pentru întreţinerea infrastructurii 

rutiere au fost alocate 617 mil. lei.

 „Am crescut şi suma alocată întreţinerii 

infrastructurii rutiere! Cu 10% faţă de execu-

ţia preliminară din 2020, adică până la 617 mi-

lioane lei. Am spus de la debutul mandatului 

că bani vor fi . Constructorii şi managerii au 

primit de la mine mesajul să lucreze cât pot 

de mult pentru că e nevoie să creştem Româ-

nia împreună”, a scris el pe Facebook.

El a arătat că printre cele mai importante 

proiecte pentru care există alocare bugetară în 

2021 se numără și Autostrada Sebeş-Turda.

800.000 de euro/kilometru 
pentru modernizarea unui drum

În documentul citat, reprezentanţii Trans-

porturilor notează că modernizarea unui 

drum costă în România 800.000 de euro pen-

tru 1 kilometru.

 „Neasigurarea unui buget corespunză-

tor pentru execuţia acestor tipuri de lu-

crări până la construirea reţelei de auto-

străzi va conduce la distrugerea întregii re-

ţele rutiere din administrare, iar costurile 

de remediere ar fi mult mai mari, deoare-

ce lucrările de modernizare, respectiv re-

abilitare implica costuri mult mai mari (ex. 

un km de drum modernizat/reabilitat cos-

ta cca 800.000 euro).”

Practic, cu alocarea de 517 mil. lei (126 mil. 

euro) se pot reabilita  158 de kilometri de drum. 

Compania Naţională de Administrare a Infras-

tructurii Rutiere (CNAIR) are în administrare o 

reţea de 16.000 de kilometri de drumuri naţio-

nale, din care aproape 59% din drumuri au du-

rata de utilizare depăşită.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA 

a lansat licitaţia deschisă pentru realiza-

rea studiului de fezabilitate şi a proiectu-

lui tehnic necesare modernizării liniei de 

cale ferată Coşlariu - Cluj-Napoca, astfel 

încât trenurile de călători să poată circula 

cu o viteză maximă de 160 km/h, iar cele 

de marfă cu 120 km/h.

Potrivit unui comunicat al companiei, lun-

gimea liniei de cale ferată Coşlariu - Cluj-

Napoca este de aproximativ 99 de kilome-

tri, iar valoarea estimată a contractului pen-

tru modernizarea acestei linii este de peste 

52,32 milioane de lei, sursa de finanţare fi-

ind asigurată în procent de 85%, din finan-

ţare externă nerambursabilă.

„Studiul de fezabilitate şi Proiectul Teh-

nic pentru modernizarea liniei de cale fera-

tă pe Coşlariu - Cluj-Napoca au drept scop 

identificarea soluţiei optime din punct de 

vedere tehnic, economic şi operaţional, ţi-

nând cont de conformarea în relaţie cu stan-

dardele europene”, se arată în comunicat.

Obiectivul general al contractului de pre-

stări servicii este modernizarea infrastructurii 

feroviare între Coşlariu şi Cluj-Napoca pentru 

creşterea numărului de pasageri şi a volumu-

lui de mărfuri transportate, precum şi îndepli-

nirea următoarelor obiectivelor specifi ce, re-

spectiv creşterea vitezei de circulaţie şi, im-

plicit, reducerea duratei de călătorie pe întrea-

ga secţiune şi a numărului de călători, inclu-

siv a numărului de turişti.

De asemenea, se urmăreşte creşterea volu-

mului de mărfuri transportate la nivel intern şi 

internaţional şi îmbunătăţirea condiţiilor de că-

lătorie şi creşterea gradului de siguranţă, ges-

tionând în acelaşi timp impactul asupra mediu-

lui, în conformitate cu standardele europene.

Valoarea estimată a contractului este de 

52.329.361,16 RON, sursa de fi nanţare fi ind asi-

gurată în procent de 85%, din fi nanţare exter-

nă nerambursabilă, respectiv 15% fi nanţare na-

ţională, alocată de la Bugetul de Stat. Durata 

contractului este de 23 de luni.

Anunţul de participare la procedura licitaţie 

deschisă şi documentaţia de atribuire sunt dis-

ponibile în în Sistemul informatic colaborativ 

pentru mediu performant de desfăşurare al achi-

ziţiilor publice (SICAP). Termenul limită pen-

tru primirea ofertelor este 29 martie 2021.

Finanțare pentru 
Autostrada 
Sebeș-Turda, 
în bugetul pe 2021

CFR face licitație 
să modernizeze 
linia spre Alba Iulia

Angajaţi ai Căilor 

ferate, membri de sindicat 

în Confederaţia Meridian 

şi în Federaţia Sindicatelor 

Transportatorilor 

Feroviari din România, 

au protestat 

ieri în faţa Ministerului 

Transporturilor.

Pe lista de revendicări s-au 

afl at aplicarea legii privind Sta-

tutul personalului feroviar, cel 

puţin din perspectiva creşteri-

lor salariale şi a posibilităţii de 

a ieşi cu 5 ani mai repede la 

pensie începând cu luna sep-

tembrie 2021, desfi inţarea Au-

torităţii pentru Reformă Fero-

viară şi păstrarea gratuităţii pen-

tru studenţi pe calea ferată.

Potrivit unui anunţ al Con-

federaţiei Meridian, cele cinci 

revendicări principale sunt:

1. Aplicarea Legii 

nr.195/2020 privind Statutul 

Personalului Feroviar în anul 

2021, cel puţin din perspec-

tiva creşterilor salariale şi a 

posibilităţii de a ieşi cu 5 ani 

mai repede la pensie înce-

pând cu luna septembrie 2021, 

conform acestei legi;

2. Achiziţionarea a 150 auto-

motoare Desiro noi prin fonduri 

naţionale şi europene şi include-

rea în Planul Naţional de Redre-

sare şi Rezilienţă (PNRR) a achi-

ziţiei a 139 rame electrice noi 

pentru sistemul de transport fe-

roviar, precum şi depunerea de 

proiecte pentru achiziţia de tre-

nuri noi prin Cadrul Financiar 

Multianual 2021 – 2027;

3. Asigurarea schimbului 

de generaţii prin cursuri de 

formare profesională la 

CENAFER şi/sau SNTFC CFR 

Călători SA;

4. Desfi inţarea Autorităţii 

pentru Reformă Feroviară;

5. Stoparea subcompensă-

rii CFR Călători şi păstrarea 

gratuităţii călătoriei studenţi-

lor pe calea ferată.

Protest al sindicaliștilor din CFR în fața Ministerului Transporturilor
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Consiliul Judeţean Cluj a 

alocat sume importante 

pentru Spitalul de Boli 

Infecţioase. Peste 5 mili-

oane de euro au fost 

investiţi în aparaturi 

medicale de ultimă gene-

raţie, în ultimii 10 ani.

Astfel, în contextul contu-

rării planului de investiţii pen-

tru anul în curs, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, Alin 

Tişe, a realizat împreună cu 

departamentele de resort o ana-

liză a fondurilor alocate în ul-

timii ani sectorului medical.

Pentru Spitalul Clinic de Bo-

li Infecţioase, forul administra-

tiv judeţean a alocat în peri-

oada 2010-2020 suma de 

27.501.000 lei, aceste fi nanţări 

având drept scop dotarea cu 

echipamente şi aparaturi me-

dicale de ultimă generaţie, de-

rularea unor ample lucrări de 

reabilitare, modernizare şi ame-

najare, precum şi întocmirea 

documentaţiilor şi proiectelor 

necesare, după cum informea-

ză Consiliul Judeţean Cluj.

„Criza sanitară prin care 

trecem şi în care Spitalul nos-

tru de Boli Infecţioase s-a 

afl at în permanenţă în prima 

linie a demonstrat, din nou, 

cât de importante sunt inves-

tiţiile în sănătate. Vom con-

tinua să alocăm fonduri pen-

tru dotarea şi modernizarea 

spitalelor, pentru a contribui 

astfel la creşterea calităţii ac-

tului medical şi la oferirea ce-

lor mai bune condiţii de ca-

zare şi tratament”, a decla-

rat preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Aparatură de ultimă 
generaţie, achiziţionată 
pentru spital

Printre investiţiile pentru 

care Consiliul Judeţean a alo-

cat fonduri se afl ă achiziţio-

narea a două computere to-

mograf, a unui mamograf di-

gital, un aparat RX pentru 

fl uoroscopie şi radiologie di-

gitală cu doi detectori, un a-

parat pentru biologie mole-

culară, un analizor pentru 

laboratorul de diagnostic mo-

lecular, o ambulanţă, un a-

parat de identifi care micro-

biană, ecografe pentru dife-

rite tipuri de investigaţii, o 

unitate de coagulare cu ar-

gon plasma, laser robot, ste-

reomicroscop, audiometru 

clinic sau trei microscoape 

optice, dar şi alte aparaturi 

medicale necesare.

În 10 ani, Consiliul Judeţean Cluj 
a alocat Spitalului de Infecţioase 
peste 5 milioane de euro Carmen LUCUȚ

redactia@monitorulcj.ro

Vasile Sebastian Dîncu, 

sociolog și fost profesor 

UBB, a prezentat în premie-

ră un grafi c care arată ce 

au învățat românii de la 

un an de pandemie de 

COVID-19. Printre răspun-

surile de top se regăsește 

prețuirea vieții și a familiei.

Sociologul Vasile Sebasti-

an Dîncu, sociolog și fost pro-

fesor universitar la Universi-

tatea Babeș-Bolyai (UBB) din 

Cluj-Napoca, a prezentat pe 

pagina sa de Facebook, în 

premieră, un grafi c care „es-

te mai tare decât o mie de 

cuvinte”, spune el.

Grafi cul reprezintă răspun-

surile românilor într-un son-

daj realizat de IRES, în care 

aceștia au fost întrebați ce au 

învățat nou în urma pande-

miei de COVID-19. Timp de 

un an, românii au învățat să 

prețuiască mai mult lucrurile 

importante din viața lor.

57% dintre participanții la 

sondaj au mărturisit că au învățat 

ceva nou în tot acest timp.

 „Împlinim un an de la ve-

nirea COVID-ului la noi. Într-

un studiu foarte interesant 

realizat de IRES, afl at încă 

în fază de prelucrare a date-

lor, vedem că românii decla-

ră că au învățat ceva. Măcar 

57% dintre ei, dar este un 

procent destul de mare. Prac-

tic am început să învățăm să 

trăim cu dușmanul. Nu vor-

bim despre utilitatea acestor 

învățături sau oportunitatea 

lor, cert este că a fost și es-

te o experiență care lasă ur-

me adânci în mintea și su-

fl etul nostru. Mai multe des-

pre această experiență în zi-

lele care vin, după ce IRES-

iștii vor publica raportul”, a 

scris Vasile Sebastian Dîncu 

pe pagina sa.

În urma unui sondaj IRES, 

mai mulți români au mărturisit 

că au învățat ceva nou în tim-

pul pandemiei. Printre răspun-

surile din top se regăsesc nor-

mele de igienă și distanțare so-

cială, prețuirea vieții și a sănătății 

și totodată, prețuirea familiei și 

persoanelor apropiate.

27% dintre românii 

chestionați au răspuns că au 

învățat mai multe lucruri, 30% 

au învățat un singur lucru nou, 

41% au răspuns că nu au învățat 

nimic nou, iar 3% că nu știu 

sau nu vor să răspundă.

Ce au învățat să prețuiască 
românii într-un an de pandemie?

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Răzvan Cherecheş, expert 

şi profesor în sănătate 

publică la Universitatea 

Babeş-Bolyai, a explicat ce 

trebuie să faci dacă vacci-

nurile împotriva COVID-19 

Pfi zer/BioNTech şi Moderna 

nu sunt disponibile, dar 

vaccinul AstraZeneca, cel 

cu o efi cacitate mai mică, 

este disponibil.

Multă lume se întreabă da-

că ar trebui să aştepte ca vac-

cinurile Pfi zer şi Moderna să 

fi e iar disponibile sau să se 

vaccineze împotriva COVID-19 

cu vaccinul AstraZeneca. Cel 

din urmă are o disponibilita-

te mai mare în România, în 

momentul de faţă, dar încre-

derea populaţiei în el este mai 

mică din cauza gradului mai 

scăzut de efi cacitate.

Profesorul Răzvan Chere-

cheş a făcut o comparaţie în-

tre vaccinarea anti-COVID-19 

cu un vaccin disponibil şi îm-

brăcatul pentru a ieşi afară 

la -10 grade Celsius. El sus-

ţine că românii ar trebui să 

se vaccineze, chiar dacă se 

vor imuniza în procent de 

82,4% faţă de celelalte două 

vaccinuri, care au o efi caci-

tate de 94-95%.

Gradul de imunizare pe ca-

re vaccinul AstraZeneca îl ofe-

ră reprezintă o protecţie sufi -

cientă împotriva COVID-19.

„Vaccinurile Pfi zer şi Mo-

derna au o efi cacitate de 

94-95%. Vaccinul AstraZe-

neca are o efi cacitate după 

ambele doze de 82,4%, ce-

ea ce constituie protecţie su-

fi cientă. Dacă trebuie să ie-

şiţi afară la -10 grade luaţi 

orice fel de haine sunt dis-

ponibile, deci în acest mo-

ment, vaccinaţi-vă cu vacci-

nul AstraZeneca, cel care es-

te disponibil”, a adăugat ex-

pertul UBB.

Ne vaccinăm acum cu AstraZeneca 
sau așteptăm Pfizer sau Moderna?
Răzvan Cherecheş, expert UBB: „Alegeți între un costum de schi sau un cojoc și niște izmene”

Răzvan Cherecheş, expert şi profesor în sănătate publică la Universitatea Babeş-Bolyai

Aproape 80.000 de noi doze 

de vaccin Moderna au ajuns în 

România şi vor fi  distribuite la 

centrele de stocare din ţară.

79.200 doze de vaccin Mo-

derna au sosit miercuri în ţa-

ră, pe cale terestră, anunţă Co-

mitetul Naţional de Coordona-

re a Activităţilor privind Vac-

cinarea împotriva COVID-19 

(CNCAV). Noua tranşă de do-

ze va fi  împărţită mai multor 

centre regionale din ţară.

Câte doze vor ajunge 
la Cluj-Napoca?

În data de 2 martie 2021, 

dozele de vaccin vor fi  distri-

buite, după cum urmează:

¤ Centrul Naţional de Stoca-

re Bucureşti: 26.800 doze;

¤ Centrul Regional de Depo-

zitare Braşov: 10.200 doze;

¤ Centrul Regional de Depo-

zitare Cluj: 10.290 doze;

¤ Centrul Regional de Depozi-

tare Constanţa: 8.500 doze;

¤ Centrul Regional de Depo-

zitare Craiova: 8.400 doze;

¤ Centrul Regional de Depo-

zitare Iaşi: 10.800 doze;

¤ Centrul Regional de Depozi-

tare Timişoara: 4.210 doze.

În centrele de vaccinare se 

vor utiliza dozele recepţionate 

de România în tranşa curentă, 

pe baza solicitărilor transmise 

la Centrul Naţional şi centrele 

regionale de depozitare, prin di-

recţiile de sănătate publică ju-

deţene şi cea a municipiului Bu-

cureşti, mai transmite CNCAV.

„Tranşa de vaccin sosită în 

ţara noastră va asigura adminis-

trarea celei de a doua doze cu 

vaccinul Moderna pentru per-

soanele înscrise la vaccinare a-

tât prin intermediul platformei, 

cât şi prin metodele deja cunos-

cute. Etapa de imunizare va în-

cepe din data de 04 martie 2021”, 

potrivit CNCAV.

Primele doze de vaccin Mo-

derna au fost aduse în Româ-

nia în 13 ianuarie. Recomanda-

rea pentru vaccinul Moderna 

este de adiministrare în două 

doze, la interval de 28 de zile.

O nouă tranșă de doze 
de vaccin anti-COVID 
Moderna vor ajunge la Cluj

VEZI LISTA ASPECTELOR 
ENUMERATE DE ROMÂNI 
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O clujeancă a trimis foto-

grafi i şi un clip video cu 

şobolanii care s-au adunat 

în staţia Primăverii din car-

tierul Mănăştur. 

Rozătoarele au fost surprin-

se printre gunoaiele neridi-

cate din zona respectivă.

„Această fi lmare este de 

azi, 24.02.2021, din staţia Pri-

măverii din cartierul Mănăş-

tur (sensul spre centru), un-

de mai mulţi şobolani cotro-

băiau printr-o grămadă de 

gunoi afl ată pe domeniul pu-

blic şi neridicată de săptă-

mâni, dacă nu luni bune. Cir-

cul zilnic pe lângă acea sta-

ţie de autobuz, iar gunoiul 

nu a fost ridicat de foarte 

mult timp.”, ne-a transmis 

clujeanca indignată de situ-

aţia din Mănăştur.

Primăria a igienizat zona

Primăria Cluj-Napoca a 

transmis că, în urma publică-

rii imaginilor de către moni-

torulcj.ro, s-a dispus curăţa-

rea locului unde mişunau şo-

bolanii, iar „pubela” urmea-

ză să fi e înlăturată.

„Vă informăm că zona a 

fost igienizată, iar acel ţarc 

va fi înlăturat mâine din 

staţia CTP. Am anexat fo-

tografia cu ţarcul curăţat 

de gunoaie”, au transmis 

reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca.

Şobolani într-o staţie de autobuz

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

În Lacul Tarniţa au fost 

găsiţi marţi, 23 februarie, 

nouă saci cu medicamen-

te. Captarea apei potabile 

a fost oprită.

În două locuri ale versan-

tului situat între luciul Lacu-

lui Taniţa şi drumul judeţean 

107P au fost aruncate trei ti-

puri de medicamente.

„La faţa locului s-au de-

plasat şi lucrători din cadrul 

Gărzii de Mediu, Apele Ro-

mâne, Compania de Apă, La-

boratorul de Calitatea Apei 

Someş-Tisa, Poliţia Locală 

Gilău, care au efectuat acti-

vităţi specifi ce.

Totodată, s-a luat legătura 

cu Direcţia de Sănătate Publi-

că, reprezentanţii acestei insti-

tuţii precizând faptul că a fost 

oprită captarea apei potabile 

din Lacul Tarniţa, alimentarea 

cu apă făcându-se în continu-

are din Lacul Someşu-Cald”, 

a transmis IPJ Cluj.

În timpul verificărilor au 

fost colectaţi nouă saci de 

polietilenă cu medicamen-

te. Apa respectivă este folo-

sită zilnic de către localnici, 

chiar şi pentru băut. Se efec-

tuează cercetări pentru con-

taminarea apei.

Regulament nou 
pentru lacurile Tarniţa 
şi Beliş-Fântânele

Zeci de clujeni au luat par-

te la dezbaterea organizată 

săptămâna trecută de Consi-

liul Judeţean Cluj privind re-

gulamentul de navigaţie pe 

lacurile Tarniţa şi Fântânele, 

fi ind depuse peste 100 de 

amendamente. La consulta-

rea publică au luat parte lo-

cuitori din zonă, activişti, pa-

sionaţii de bărci şi reprezen-

tanţi ai autorităţilor.

Alin Tişe a declarat pentru 

monitorulcj.ro că va merge mai 

departe cu acest regulament 

şi indiferent de „deranjul” pe 

care îl va provoca unora, nu 

va da înapoi.

„E mare «deranj» cu inter-

zicerea bărcilor, dar nu dau î-

napoi, merg până la capăt. 

Regulamentul se poate îmbu-

nătăţi, dar nu renunţ la inter-

zicerea bărcilor poluante!”, a 

spus preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj.

Tarniţa şi Beliş-Fântânele, 
scoase de pe lista 
apelor navigabile

Nemulţumiţi că apa pe ca-

re o beau este contaminată 

de bărcile cu motor şi skije-

turi, mii de clujeni au sem-

nat o petiţie prin care au so-

licitat interzicerea ambarca-

ţiunilor motorizate pe cele 

două lacuri. Pe lângă asta, în 

2019, şase parlamentari clu-

jeni s-au unit şi au realizat o 

interpelare către Guvern, ce-

rând acelaşi lucru. Astfel, 

ca urmare a demersurilor 

efectuate, prin Hotărârea Gu-

vernului nr. 741/2020, lacu-

rile Tarniţa şi Beliş-Fântâ-

nele au fost eliminate din 

anexa căilor navigabile inte-

rioare ale României.

Este contaminată apa din Lacul Tarnița? 
Captarea apei potabile a fost oprită
Captarea apei potabile din Tarnița a fost oprită, după ce pe mal au găsit mai mulți saci cu medicamente

Nouă saci cu medicamente au fost găsiți în lacul Tarnița. Captarea apei potabile a fost oprită.

VEZI AICI VIDEO CU SOBOLANI 
DIN STAȚIA PRIMĂVERII

LUCIAN CROITORU | 
purtătorul de cuvânt al 
Companiei de Apă Someș

 „Am afl at la scurt timp după 
depistarea inițială a 
medicamentelor. Noi avem 
personal în zona lacului 
Tarnița și ne-am deplasat 
rapid acolo. În opinia 
noastră, nu a existat niciun 
pericol de contaminare a 
apei din Tarnița, deoarece 
toate medicamentele găsite 
erau în blistere (n.r. folii 
sigilate), nu au fost găsite 
medicamente în apă sau pe 
plajă. Volumul lacului este 
foarte mare și 
medicamentele nu puteau 
infl uența calitatea apei.  
Baxurile de medicamente 
erau la 300-500 de metri 
de turnul de captare a apei. 
Datorită acestor motive, 
nu credeam că există pericol. 
Totuși, marți după masă 
din motive de precauție am 
comutat captarea apei din 
Tarniţa pe Somesul Cald. 
Între timp, am prelevat și am 
făcut analize la apa brută din 
Tarnița la laboratoarele 
noastre acreditate. Miercuri 
dimineață au ieșit analizele 
și niciunul din parametrii de 
calitatea a apei nu a suferit 
modifi cări față de valorile 
normale. Astfel, miercuri, 
în jurul orei 13:00, 
am comutat din nou 
alimentarea cu apaă de pe 
Someșul Cald pe Tarnița.“

PORCI, „LA PLIMBARE“ PE O STRADĂ DIN CLUJ. Un clujean 
a fotografi at cei doi porci ce se plimbă nestingheriţi prin 
Cluj-Napoca. El i-a surprins pe strada Sobarilor, apoi a pos-
tat imaginile pe grupul de Facebook Info Trafi c Cluj-Napoca.

inFoto
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Adrian Dohotaru a depus 

plângere penală împotriva 

unui fost boxer clujean care 

se recomandă pe internet 

cu numele de Victor Vic.

Adrian Dohotaru, împreu-

nă cu un grup de ecologişti 

din Cluj, se luptă în ultimii ani 

cu Abdul Rahim şi cu alţi ti-

neri care organizau petreceri 

şi plimbări cu bărci cu motor 

pe lacul Tarniţa. Dohotaru sus-

ţine că săptămâna trecută a 

fost ameninţat telefonic de Ab-

dul Rahim, iar acum un alt pri-

eten al cetăţeanului arab a for-

mulat ameninţări pe internet.

Victor Vic, prieten cu Abdul 

Rahim, „a tunat şi a fulgerat” în 

ultima perioadă în direcţia lui 

Adrian Dohotaru şi a oamenilor 

care îl susţin pe fostul deputat: 

„O să mor cu careva din ei de 
gâtul lui pe fundul Tarniţei când 
îi mai prind acolo. Îmi asum 
tot ce vorbesc”, a fost mesajul 

care l-a determinat pe Dohotaru 

să meargă la poliţie.

„Am depus plângere pena-
lă la adresa domnului Victor 
Vic, prieten cu Abdul Rahim, 
amândoi pasionaţi de bărci cu 
motor, pentru ameninţare cu 
moartea. Am depus sesizare 
la poliţie şi la adresa domnu-
lui Abdul Rahim pentru ace-
laşi tip de ameninţări. Iniţial, 
mi-am propus să ignor astfel 
de ameninţări, dar la sugestia 
multora dintre voi, am mers 
la Poliţie pentru că este anor-
mal ca astfel de comportamen-
te să fi e încurajate în spaţiul 
public”, a scris Dohotaru pe re-

ţelele de socializare.

Dohotaru o vrea demisă 
pe Rocsana Contras

Adrian Dohotaru nu este de 

acord cu numirea Rocsanei Con-

traş, fosta iubită a lui Abdul Ra-

him, în fruntea Ariilor Proteja-

te Cluj. Activistul susţine că Roc-

sana Contraş nu a dovedi nicio 

califi care, în afară de apartenen-

ţa  la PNL, pentru ocuparea u-

nei astfel de funcţii importante.

„Nu pot să nu constat lip-

sa de profesionalism a Rocsa-

nei Contraş. Dânsa e angajată 

pe fi lieră PNL în Consiliul Ju-

deţean, ca şefă la Arii Proteja-

te, cu rol de constatare a con-

travenţiilor pe lac, potrivit vi-

itorului regulament de naviga-

ţie, afl at în dezbatere publică.

După ce a băut apă din Tar-

niţa, ca să ne demonstreze cât 

de puţin poluată este apa din 

care beau clujenii, clamează 

apoi că a dormit în timpul au-

dierii publice pe tema regula-

mentului de navigaţie pe lacu-

rile Tarniţa şi Beliş-Fântânele, 

pe care trebuie să-l aplice, pen-

tru a ne anunţa ulterior cât de 

poluată e totuşi apa. Dar nu 

din cauza proprietarilor de am-

barcaţiuni motorizate, nu din 

cauza proprietarilor „care au 

construit ilegal, a celor care de-

versează fecalele în Tarniţa, dar 

şi a turiştilor care aruncă deşe-

uri”, aşa cum arătăm într-o pe-

tiţie semnată de 9.000 de clu-

jeni, ci din cauza medicamen-

telor aruncate în lac. Nu cred 

că o persoană ca Rocsana Con-

traş trebuie să conducă un bi-

rou de Arii protejate, de aceea 

am cerut prin petiţie demisia 

dânsei. Nu pentru că am avea 

personal ceva cu dânsa, ci pen-

tru că nu a dovedit nicio cali-

fi care, alta decât apartenenţa 

la PNL, pentru a ocupa aceas-

tă funcţie”, a spus Dohotaru.

„Sunt acuzată de acest indi-

vid de lipsa de profesionalism. 

Îl întreb dacă dansul a citit ra-

poartele de activitate ale Birou-

lui de Arii Portejate ? Aceste ra-

poarte sunt publice pe site-ul 

Consiliului Judeţean. Faptul că 

afi rmă că aş fi  fost angajată pe 

fi liera politică demonstrează în-

că o dată că dansul nu cunoaş-

te situaţia reală, că am fost 8 can-

didaţi pe postul pe care l-am câş-

tigat. Legalitatea concursului a 

fost cercetată inclusiv de procu-

rori. La acea vreme plângerea 

nu a fost formulată la adresa mea 

ci la adresa unei alte persoane 

care a demonstrat în faţă procu-

rorilor că postul de şef birou Arii 

Protejate nu a fost tranzacţionat 

sau susţinut politic, aşa cum sus-

ţine acest individ căruia nu me-

rită să îi menţionez numele. În 

prezent această structura a Ser-

viciului Salvamont este propu-

nerea CJ în vederea supraveghe-

rii şi verifi cărilor pe lacul Tarni-

ţa.”, a declarat Contraş.

Bărcile cu motor, 
interzise pe Tarniţa

Adrian Dohotaru a câştigat 

lupta cu cei care făceau specta-

col pe Tarniţa şi Beliş-Fântâne-

le la bordul unor ambarcaţiuni 

cu motor. Activistul a reuşit în 

august, 2020, să convingă Gu-

vernul că bărcile cu motor nu 

au ce căuta pe Tarniţa.

„Ca urmare a solicitărilor so-

cietăţii civile şi ale parlamenta-

rilor din judeţul Cluj, reprezen-

tanţi ai tuturor partidelor, am 

analizat problematica şi am 
aprobat o modifi care la Hotă-

rârea Guvernului nr. 665/2008 

pentru stabilirea nominală şi pe 

porţiuni a căilor navigabile in-

terioare ale României, în urma 

căreia a fost interzisă naviga-
ţia pe cele 2 lacuri”, a declarat 

ministrul Transporturilor, Infras-

tructurii şi Comunicaţiilor, Lu-

cian Bode la vremea respective.

Încălcarea reglementărilor 

privind folosirea oricărui mij-

loc motorizat care utilizează 

carburanţi fosili pe cele două 

lacuri poate atrage o sancţiune 

de la 3.000 lei la 6.000 lei, pen-

tru persoane fi zice, şi de la 

25.000 lei la 50.000 lei, pentru 

persoane juridice. În funcţie de 

gravitatea lor, se aplică amenzi 

între 3.000 lei – 5.000 lei, re-

spectiv 1.000 lei – 3.000 lei, 

pentru încălcarea diferitelor 

puncte stipulate în regulament.

Sunt interzise, printre altele, 

desfăşurarea activităţilor de în-

treţinere a ambarcaţiunilor, de-

ţinerea oricăror materiale şi echi-

pamente, precum şi desfăşura-

rea oricăror alte activităţi direct 

pe suprafaţa lacului şi/ sau în 

imediata vecinătate a acestuia, 

dacă există riscul de scurgeri. 

De asemenea, este interzis să 

se arunce sau să se scurgă în 

lac obiecte sau substanţe de na-

tură a crea o piedică sau un pe-

ricol pentru navigaţie sau o sur-

să de poluare.

Dohotaru și „șmecherii” 
de pe Tarnița, la Poliție
Adrian Dohotaru a depus plângere penală la Poliție 
după ce el și grupul de ecologiști au fost amenințați

Victor Vic l-a amenințat pe internet pe Adrian Dohotaru și grupul de ecologiști 
care luptă pentru Tarnița

VEZI AICI REACȚIA INTEGRALĂ 
A ROCSANEI CONTRAȘ
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Cristina Mihuţ, sergent 

major din Spitalul Clinic 

Militar de Urgenţă 

„Dr. Constantin Papilian” 

din Cluj-Napoca, va pleca 

într-o misiune în Kabul, 

Afganistan. Clujeanca 

va acorda asistenţă medica-

lă pacienţilor, într-o funcţie 

de personal medical militar, 

într-un spital din Kabul.

„Sergent major Mihuţ Cris-

tina din Spitalul Clinic Mili-

tar de Urgenţă Dr. Constan-

tin Papilian Cluj-Napoca va 

încadra începând cu aceas-

tă lună o funcţie de perso-

nal medical militar, specia-

litatea sanitar, în facilităţile 

medicale ale Resolute Support 

Mision (RSM) din Teatrul de 

Operaţii Afganistan.

Având atestate de compe-

tenţă în TCCC (Tactical Com-

bat Casualty Care), ACLS 

(Advanced Cardiac Life 

Support), subofi ţerul va acor-

da asistenţă medicală în ca-

drul Spitalului ROLE 2 din 

Kabul”, a transmis Direcţia 

Medicală a Ministerului A-

părării Naţionale.

Mihuţ Cristina, premiată 
cu „Emblema de Onoare 
a Armatei Române”

De-a lungul carierei sale, 

curaşoasa clujeancă a fost pre-

miată cu „Emblema de Onoa-

re a Armatei Române” pentru 

rezultatele deosebite obţinute.

Ea a mărturisit că experi-

enţa profesională din misiu-

ne este un lucru care ar tre-

bui trăit „măcar o dată în via-

ţă”. Totodată, segentul major 

a spus că ce se învaţă acolo 

o defi neşte şi pe cei ca ea îi 

particularizează în cadrul cor-

pului sanitar din România.

„În acest context în care 

ne afl ăm azi, doresc să trans-

mit un mesaj de încurajare 

personalului medical din toa-

te unităţile sanitare şi să vă 

asigur de faptul că prin seri-

ozitate, profesionalism şi prin 

respectarea cu stricteţe a re-

gulilor impuse de această si-

tuaţie, cu siguranţă vom reu-

şi să trecem cu bine peste a-

ceste momente”, a declarat 

Mihuţ Cristina.

738 militari români 
trimişi în Afganistan

România este a cincea naţi-

une NATO care participă la co-

aliţie, din punct de vedere al 

contingentului, având 738 de 

militari trimişi în Afganistan.

Înainte de România se si-

tuează SUA, Germania, Ma-

rea Britanie şi Italia. În mi-

siuni periculoase au parti-

cipat şi Forţele pentru Ope-

raţii Speciale, alături de mi-

litari americani.

O clujeancă, medic militar, 
în misiune în Afganistan

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

A fost lansată aplicaţia 

CERT Rescue prin 

care şoferii care păţesc 

să iasă de pe carosabil 

şi întâmpină diferite 

dificultăţi pot apela 

la voluntarii CERT.

Astfel, apelurile la numă-

rul de urgenţă 112 ar fi  cu mult 

reduse şi efectuate doar la ne-

voie, în situaţii mai grave.

„Vremea oricând ne poa-

te surprinde cu capriciile ei 

si ne poate oferi surprize ne-

placute. Din acest motiv vrem 

să venim în ajutorul vostru 

şi să ne aducem contribuţia 

astfel încât numărul 112 să 

fi e folosit doar atunci când 

este nevoie. Lansăm azi apli-

caţia CERT Rescue şi dacă 

s-a întâmplat să ieşiţi de pe 

carosabil, daca intampinati 

difi cultati atunci puteţi ape-

la voluntarii CERT”, a anun-

ţat CERT Rescue.

Aplicaţia CERT Rescue es-

te disponibilă atât în App Sto-

re, pentru iOS, cât şi în Go-

ogle Play, pentru Android.

Echipa CERT încearcă să 

fi e alături şoferilor afl aţi la 

ananghie. Voluntarii acţionea-

ză pe raza municipiului 

Cluj-Napoca, dar şi în împre-

jurimi, pe o rază de 75 de km.

În cazul în care apar com-

plicaţii, precum victime, es-

te indicat apelarea număru-

lui de urgenţă 112:

„În cazul în care evenimen-

tul implică victime sau o ne-

cesitate urgentă cu riscuri adi-

ţionale, va rugăm să apelaţi 

112. Nu prestăm servicii de 

tractare! Vă ajutăm doar să vă 

repuneţi maşina pe carosabil. 

Număr de permanenţă: 

0722822282”, a mai anunţat 

echipa CERT Rescue.

Voluntarii CERT scot 
maşini din şanţuri, 
când ninsoarea 
„surprinde” autorităţile

Voluntarii CERT Rescue 

au scos de nenumărate ori 

maşini din şanţuri după ce 

ninsoarea a surprins auto-

rităţile. Chiar la începutul 

lunii februarie, în ziua 11, 

mai multe maşini au avut 

probleme pe drumurile din 

Cluj din cauza fenomene-

lor meteorologice.

Pe drumul dintre Câmpia 

Turzii şi satul Urca gheaţa e-

ra mai tare decât la patinoar, 

iar viscolul şi zăpada persis-

tau: „Jale pe drumul Câm-

pia-Urca, viscol, zapada, 

gheaţă mai tare ca la pati-

noar”, a spus un voluntar 

CERT atunci. O maşină a in-

trat în şanţ din cauza vremii.

Acesta nu a fost singurul 

drum cu probleme din Cluj, 

din cauza vremii. Voluntarii 

CERT Rescue au primit soli-

citări şi de pe un drum din 

Luncani, unde un şofer a ie-

şit de pe partea carosabilă.

Voluntarii CERT Rescue, 
aplicaţie mobilă pentru şoferii 
ieşiţi de pe carosabil

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Clujeanul Sabin Husariu, 

veteran al celui de-al 

Doilea Război Mondial, 

s-a vaccinat împotriva 

COVID-19 la Spitalul 

Militar Cluj-Napoca. 

Echipa RO Vaccinare 

l-a numit „un exemplu 

de moralitate la 91 de ani”.

Sabin Husariu este şi un 

reprezentant al Asociaţiei 

Naţionale a Veteranilor de 

Război la filiala „Avram I-

ancu” din Cluj. Veteranul 

s-a vaccinat împotrvia CO-

VID-19 marţi, 23 februarie, 

la Spitalul Clinic Militar de 

Urgenţă „Dr. Constantin Pa-

pilan” Cluj-Napoca.

Deşi multă lume ar fi  ui-

mită de această mişcare, fi -

indcă încă există dubii în le-

gătură cu vaccinul împotriva 

COVID-19 în rândul populaţi-

ei, Sabin Husariu s-a prezen-

tat la vaccinare încrezător.

Motivul pentru care a fă-

cut această alegere a fost pen-

tru că a trăit în vremuri în 

care vaccinurile au salvat lu-

mea de boli grave, dar şi pen-

tru că este în fi re pozitiv. În-

totdeauna încearcă să vadă 

partea plină a paharului.

Veteranul de război Sa-

bin Husariu a trecut prin 

multe vaccinuri până în pre-

zent, dar ultimul important 

a fost în urmă cu 85 de ani. 

Atunci avea vârsta de doar 

6 ani şi s-a vaccinat împo-

triva variolei.

Sabin Husariu a fost co-

pil de trupă, chiar de la vâr-

sta de 12 ani, şi avea un ta-

tă refugiat. 

A fost născut într-o loca-

litate defavorizată, dar a ră-

mas mereu încrezător.

Un gherlean de 105 ani 
s-a vaccinat

La 105 ani, cel mai bătrân 

locuitor din Gherla, fostul 

profesor de muzică Iosif Ru-

su, a fost printre primii vac-

cinaţi din municipiu, în eta-

pa a doua a campaniei de 

imunizare. Primarul Ovidiu 

Drăgan a declarat pentru mo-

nitorulcj.ro, că bărbatul a avut 

emoţii, însă după vaccinare 

a recunoscut că nu a simţit 

nimic mai mult decât înţe-

pătura acului.

Iosif Rusu nu a avut re-

acţii adverse la vaccin, iar 

peste 21 de zile se va întoar-

ce la centru pe administra-

rea celei de-a doua doze.

„Domnul Rusu Iosif, cel 

mai în vârstă cetăţean al mu-

nicipiului nostru şi poate 

chiar din zona noastră, s-a 

prezentat la centru, a com-

pletat fi şa, a scris şi a citit 

fără ochelari. Doctorul de 

serviciu i-a verifi cat fi şa me-

dicală, aceasta fi ind o ches-

tiune de protocol care se fa-

ce la oricine se vaccinează. 

S-a constatat că totul este în 

regulă şi se poate vaccina, a 

intrat în cabină şi a fost vac-

cinat. L-am întrebat ce sim-

te, a spus că nu simte nimic, 

decât o înţepătură. A recu-

noscut că are emoţii, fi ind 

un vaccin nou. După aceea 

a stat în zona post-vaccina-

re pentru 15 minute, nu a 

avut nicio reacţie negativă, 

a primit adeverinţa iar pes-

te 21 de zile, se va prezenta 

la rapel”, a declarat prima-

rul Ovidiu Drăgan.

Veteran de război, vaccinat la 91 de ani
Sabin Husariu: „Am trăit vremuri în care vaccinurile au salvat lumea de boli grave”

Sabin Husariu, veteran din al Doilea Război Mondial, s-a vaccinat împotriva COVID-19 la Spitalul Militar
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Bulgaria redeschide 
restaurantele 
și cluburile de noapte
Bulgaria a început săptă-

mâna trecută un program 

de vaccinare în masă, 

sperând să îmbunătăţească 

ritmul procesului 

de imunizare, în contextul 

în care se plasează 

printre ultimele ţări din UE 

la acest capitol, 

pe fondul neîncrederii 

populaţiei faţă de vaccinu-

rile împotriva COVID-19, 

relatează Reuters.

În ciuda unei înmulţiri 

treptate a noilor infectări 

cu coronavirus în ultima lu-

nă, Borisov a spus că Bul-

garia îşi dezvoltă rapid o 

protecţie împotriva îmbol-

năvirilor, care justifică ri-

dicarea restricţiilor.

Aproximativ 150.000 de bul-

gari au fost vaccinaţi până 

acum, dintre care 17.000 nu-

mai marţi, iar alţi 200.000 şi-au 

revenit din boală, a spus Bo-

risov la o şedinţă de guvern.

„În Bulgaria, unde există 

măsuri atent respectate, ca-

re sunt în acelaşi timp cele 

mai liberale din Europa, avem 

rezultate ce le permit oame-

nilor să trăiască normal. Bul-

garii nu simt că există o pan-

demie, ca în alte ţări euro-

pene”, a afi rmat el.

Bulgaria a redeschis la 

începutul lui februarie şco-

lile generale, mall-urile şi 

sălile de fitness, dar de la 

sfârşitul lunii noiembrie 

ţine închise restaurantele 

şi barurile, din cauza te-

merilor legate de noile tul-

pini ale coronavirusului, 

mai contagioase.

Decizia a fost primită cu 

proteste atunci de proprie-

tarii de restaurante şi ba-

ruri. Ridicarea interdicţiei 

înainte de alegerile de la 4 

aprilie ar urma cel mai pro-

babil să tempereze parţial 

nemulţumirea lor.

Ministerul Sănătăţii va 

prezenta în această săptă-

mână condiţiile concrete, le-

gate de capacitate şi reguli-

le de distanţare, ce vor tre-

bui respectate pentru redes-

chiderea restaurantelor.

Bulgaria a raportat miercuri 

1.800 de noi infectări pentru 

24 de ore, aproape jumătate 

din bilanţul zilnic din noiem-

brie, dar în creştere faţă de ce-

le aproximativ 600 de cazuri 

zilnice de luna trecută.

În Bulgaria au fost înregis-

trate până acum 240.391 de 

cazuri de infectare, dintre ca-

re 9.978 de decese.

Preşedinta Comisiei 

Europene, Ursula von 

der Leyen, a declarat că 

şi-ar face bucuroasă vac-

cinul AstraZeneca împo-

triva COVID-19, în timp 

ce oficialii europeni 

încearcă să găsească 

urgent modalităţi pentru 

ca dozele de ser refuzate 

de germani să nu se iro-

sească, relatează mier-

curi Reuters.

Remarcile şefei executi-

vului european intervin pe 

fondul preocupărilor în creş-

tere în legătură cu faptul că 

unele comentarii nefavora-

bile, făcute de înalţi ofici-

ali europeni, printre care şi 

preşedintele francez Emma-

nuel Macron, au condus la 

încetinirea administrării 

unuia dintre cele trei vac-

cinuri aprobate în prezent 

la nivelul UE.

Emanuel Macron, 
dezamăgit 
de Marea Britanie

Mai devreme luna aceas-

ta, Macron a declarat că Ma-

rea Britanie şi-a asumat un 

risc autorizând atât de repe-

de AstraZeneca. Un studiu 

ofi cial german a descoperit 

dovezi că, deşi efi cient, vac-

cinul are efecte secundare 

mai severe decât cei doi prin-

cipali rivali ai săi.

„Aş face vaccinul Astra-

Zeneca fără să mă gândesc 

de două ori, la fel ca produ-

sele Moderna şi BioNTech/

Pfizer”, a declarat von der 

Leyen publicaţiei Augsbur-

ger Allgemeine.

Acest sprijin pentru vacci-

nul AstraZeneca este cu atât 

mai surprinzător din partea 

ei cu cât intervine la o lună 

după ce Comisia Europeană 

a intrat într-o polemică acută 

cu AstraZeneca. Comisia i-a 

reproşat companiei britani-

co-suedeze că ar fi  dat prio-

ritate Marii Britanii în faţa UE 

în furnizarea vaccinului, ce-

ea ce AstraZeneca a negat.

Comisia a fost criticată 

pentru ritmul lent al vac-

cinării în cadrul blocului 

comunitar cu 27 de mem-

bri, criticii spunând că exe-

cutivul european nu a re-

uşit să asigure aprovizio-

narea cu suficiente vacci-

nuri în perioada de înce-

put, în condiţiile în care 

factorii de conducere spe-

ră ca datorită vaccinării să 

se poată pună capăt pan-

demiei care a devastat eco-

nomia continentului.

În Germania, unde pre-

ferinţa pe scară largă pen-

tru vaccinul BioNTech, de 

concepţie germană, a făcut 

ca un număr în creştere de 

vaccinuri AstraZeneca să 

rămână nefolosite, oficiali 

şi politicieni s-au întrecut 

în a sugera modalităţi de a 

se asigura că serurile nu 

se vor pierde.

Senatoarea Elke Brei-

tenbach, membră a comisiei 

pentru afaceri sociale din Ber-

lin, a propus ca dozele neuti-

lizate să fi e administrate celor 

3.000 de persoane fără adă-

post care trăiesc în centre pro-

vizorii în capitala germană. 

„Nu ar trebui să-i uităm pe cei 

care nu au un lobby puternic 

în spatele lor”, a declarat ea 

pentru Funke Media Group.

Ministrul de interne Horst 

Seehofer a declarat anterior 

că vaccinurile neutilizate ar 

trebui să ajungă la poliţie.

Ursula von der Leyen: 
„Aș face vaccinul AstraZeneca”
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat 
că şi-ar face bucuroasă vaccinul AstraZeneca împotriva COVID-19

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că şi-ar face bucuroasă vaccinul AstraZeneca

Ucraina a acuzat miercuri 

un grup anonim de 

hackeri ruşi de încercarea 

de a difuza documente 

malware printr-un sistem 

web care asigură circuitul 

documentelor guverna-

mentale, dar fără a menţi-

ona dacă sistemul a avut 

de suferit, relatează 

Reuters şi Ukrinform.

Kievul a acuzat anterior 

Moscova de orchestrarea unor 

atacuri cibernetice de mare 

anvergură în cadrul unui 'răz-

boi hibrid' împotriva Ucrai-

nei, ceea ce Rusia neagă.

Scopul atacului era să conta-

mineze resursele de informaţii 

din Sistemul de interacţiune elec-

tronică a organelor executive, a 

declarat Consiliul de Securitate 

Naţională şi de Apărare al Ucrai-

nei într-un comunicat.

„Metodele şi mijloacele de 

efectuare a acestui atac ciber-

netic ne permit să-l asociem 

unuia dintre grupurile de 

hackeri spioni din Federaţia 

Rusă”, a afi rmat Consiliul, fă-

ră a identifi ca grupul.

Este al doilea incident ci-

bernetic semnalat de Ucrai-

na săptămâna aceasta. Kie-

vul a acuzat luni reţele de 

internet ruseşti anonime de 

atacuri asupra unor siteuri 

ucrainene din domeniul se-

curităţii şi apărării.

Ucraina şi Rusia au relaţii 

tensionate în ultimii şapte ani, 

după anexarea ilegală a pe-

ninsulei ucrainene Crimeea 

de către Moscova în martie 

2014 şi ca urmare a sprijinu-

lui acordat de aceasta rebeli-

lor separatişti din estul Ucrai-

nei care luptă împotriva for-

ţelor guvernamentale ucrai-

nene în Donbas. Acest con-

fl ict declanşat în primăvara 

lui 2014 s-a soldat, conform 

recentelor estimări ale ONU, 

cu aproximativ 14.000 morţi.

Atacuri cibernetice 
ale ruşilor în Ucraina

Comisia Europeană a încheiat anul trecut 
contracte cu șase producători de vaccinuri: 
BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Curevac, Johnson & Johnson și Sanofi. În 
total, au fost rezervate astfel aproape do-
uă miliarde de doze. Ceea ce ar trebui să 
ajungă pentru cei 450 de milioane de ce-
tăţeni comunitari, din cele 27 de state 
membre, chiar dacă toate vaccinurile pre-
supun injectarea a două doze pentru a a-
sigura imunizarea.

UE a dorit să acopere o plajă cât mai largă din 
ofertă, a explicat, în discuţia cu Deutsche 
Welle, purtătorul de cuvânt al Comisiei 
Europene, Stefan De Keersmaecker (foto), 
strategia adoptată de autorităţile de la 

Bruxelles. La momentul respectiv, nimeni nu 
știa ce vaccin va primi aprobarea și când va 
putea intra pe piaţă. Primul vaccin aprobat de 
Agenţia Europeană a Medicamentului a fost 
cel de la BioNTech, urmat, pe 6 ianuarie, de la 
cel produs de americanii de la Moderna.

A comandat UE prea puţine vaccinuri?
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O nouă variantă posibil mai 

contagioasă a coronaviru-

sului SARS-CoV-2 apărută 

la jumătatea anului trecut 

şi devenită dominantă în 

California explică creşterea 

semnifi cativă a numărului 

cazurilor de COVID-19 şi al 

deceselor asociate acestei 

boli în acest stat al SUA, 

potrivit unui studiu efectu-

at de cercetători de la 

Universitatea California din 

San Francisco (University 

of California San Francisco 

– UCSF), relatează marţi 

agenţia DPA.

Grupul de mutaţii care carac-

terizează această variantă, de-

numită B.1.427/B.1.429, justifi -

că includerea ei în rândul „vari-

antelor preocupante”, la fel ca 

variantele detectate în Marea Bri-

tanie, Brazilia şi Africa de Sud, 

potrivit autorilor studiului.

Locuitorii Californiei, ca 

de altfel cei de pe tot cuprin-

sul SUA, sunt îngrijoraţi în 

special de răspândirea vari-

antei britanice, dar varianta 

californiană ar putea deveni 

până la sfârşitul lunii martie 

responsabilă pentru circa 90% 

dintre noile cazuri de CO-

VID-19 în acest stat american 

– faţă de circa 50% în pre-

zent, conform eşantioanelor 

supuse analizelor genetice -, 

estimează cercetătorul care a 

condus echipa ce a efectuat 

studiul, Charles Chiu.

Mai mult, avertizează 

acesta, circulaţia concomi-

tentă a acestor două varian-

te creează riscul unui „sce-

nariu de coşmar”, acela în 

care două virusuri se întâl-

nesc într-o singură persoa-

nă, fac schimb de mutaţii şi 

creează astfel o tulpină în-

că şi mai periculoasă a co-

ronavirusului SARS-CoV-2.

Cât este de contagioasă?

Cât de transmisibilă este 

această variantă, comparativ 

cu cele anterioare, este încă 

o chestiune deschisă, dar mai 

multe surse indică faptul că 

este mai contagioasă. De pil-

dă, o analiză a relevat că per-

soanele infectate cu această 

variantă aveau o încărcătură 

virală nazofaringiană de do-

uă ori mai mare faţă de cele 

infectate cu alte variante ale 

coronavirusului.

Genomul  var iante i 

B.1.427/B.1.429 cuprinde trei 

mutaţii care privesc protei-

na Spike (S), folosită de vi-

rus pentru a pătrunde în ce-

lulele umane. Una dintre a-

ceste mutaţii, denumită 

L452R, afectează aşa-numi-

tul „domeniu de legare a re-

ceptorului”, ajutând virusul 

să se lege mai ferm pentru 

a ataca celulele. Această 

adaptare nu a fost observa-

tă la variante ale coronavi-

rusului care au provocat în-

grijorare în alte locuri.

În cercetarea de laborator, 

varianta californiană s-a dove-

dit de asemenea mai rezisten-

tă faţă de anticorpii generaţi 

de vaccinurile anti-COVID-19 

sau de o infecţie anterioară. În 

comparaţie cu variantele exis-

tente, în cazul acesteia dimi-

nuarea protecţiei este „mode-

rată, dar semnifi cativă”, potri-

vit autorilor studiului.

Astfel, în timp ce varianta 

de coronavirus devenită domi-

nantă în Africa de Sud reduce 

efectul anticorpilor cu un mul-

tiplu de 6,2 varianta din Cali-

fornia reduce acest efect cu un 

multiplu de 2. „Anticipez că 

pe măsura trecerii timpului ea 

va avea un efect asupra vac-

cinării”, şi chiar dacă acesta 

va fi  mai puţin pronunţat în 

comparaţie cu varianta sud-afri-

cană, „tot rămâne preocupant”, 

notează Charles Chiu.

În plus, observaţiile echi-

pei conduse de acesta indică 

o posibilă virulenţă crescută 

a acestei variante. Dintr-un 

eşantion de 324 de pacienţi 

COVID-19 spitalizaţi, în cazul 

procentului de 21% dintre ei 

care erau infectaţi cu varian-

ta B.1.427/B.1.429 a fost ob-

servat un risc crescut de ajun-

ge la ATI şi o probabilitate de 

11 ori mai mare de deces.

Totuşi, Charles Chiu menţi-

onează că acest risc crescut de 

deces ar putea să nu fi e neapă-

rat un indiciu că varianta din 

California este mai letală, fi ind 

posibil să fi e doar un efect al 

saturării sistemului sanitar din 

cauza creşterii numărului de in-

fectări şi spitalizări, caz în care 

ar fi  vorba despre o creştere in-

directă a mortalităţii în urma 

împingerii resurselor sistemului 

sanitar la limită.

Datele acestui studiu sunt 

în prezent evaluate de auto-

rităţile sanitare din San Fran-

cisco, în timp ce continuă 

cercetările. Dar noile indicii 

conform cărora varianta din 

California este mai contagi-

oasă şi diminuează efi cacita-

tea vaccinurilor deja create 

sunt motive sufi ciente pen-

tru a depune eforturi antie-

pidemice sporite, precum li-

mitarea activităţilor publice 

şi intensifi carea vaccinării.

Varianta californiană a coronavirusului, 
posibil mai contagioasă, îi îngrijorează pe experți
O nouă variantă a coronavirusului explică numărul mare al cazurilor de COVID-19 si al deceselor în California

Pentru a cincea oară în 

câteva zile, vulcanul Etna, 

situat pe insula Sicilia din 

sudul Italiei, a erupt 

expulzând în aer jeturi 

de lavă şi nori de cenuşă, 

informează DPA.

Celebrul vulcan sicilian, 

cu o înălţime de peste 3.000 

de metri, a început să eru-

pă luni în jurul orei 22:00 

(21:00 GMT), au raportat 

marţi experţi de la Institu-

tul Naţional de Geofizică şi 

Vulcanologie (INGV).

Noua erupţie a început 

în craterul sud-estic al vul-

canului. Aproximativ o oră 

mai târziu, jeturile de la-

vă expulzate de Etna ajun-

seseră până la 300 de me-

tri deasupra marginii cra-

terului. Mai târziu, o par-

te din coloana de cenuşă 

s-a ridicat până la mai mul-

ţi kilometri în aer.

Marţi în jurul orei 1:00 di-

mineaţa, tremurăturile şi ex-

ploziile s-au oprit rapid.

Pentru cercetători, specta-

colul natural nocturn oferit de 

Etna nu prezintă un motiv de 

îngrijorare. Ei intenţionează 

să-l analizeze pentru investi-

gaţii suplimentare şi să prele-

veze mostre de material pe 

care vulcanul le-a aruncat.

Muntele Etna este foarte ac-

tiv de la mijlocul lunii februarie.

Vulcanul Etna continuă „să scuipe” 
în aer lavă și cenușă

Doi geologi suedezi 

au descoperit un meteorit 

cântărind aproape 

14 kilograme în apropie-

rea oraşului Enköping, 

din centrul Suediei, 

a informat marţi Muzeul 

de Istorie Naturală, 

citat de DPA.

Potrivit muzeului, roca des-

coperită ar fi  principalul frag-

ment rezultat în urma impac-

tului unui meteorit cu Terra, 

observat la 7 noiembrie.

Este pentru prima dată în 

peste 60 de ani când un me-

teorit a fost găsit în Suedia 

după observarea căderii sale.

Numeroşi suedezi au 

semnalat că au văzut o min-

ge de foc care a aprins ce-

rul în jur de trei secunde 

pe 7 noiembrie.

Ulterior, astronomul Eric 

Stempels de la Universita-

tea din Uppsala a determi-

nat locaţia aproximativă a 

impactului, la nord-vest 

de Stockholm, unde apoi 

au fost descoperite frag-

mente mai mici.

Roca găsită recent are 

circa 30 de centimetri lun-

gime şi constituie proba-

bil cel mai mare fragment 

al meteoritului, care, po-

trivit lui Stempels, cântă-

rea în jur de 9 tone la in-

trarea în atmosferă.

Fragmente mai mici ar pu-

tea încă fi  găsite în zona lo-

cului impactului.

Meteorit de aproape 14 kilograme, 
descoperit în Suedia
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă la ţară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0749-509107. (7.14)

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

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

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

TERENURI

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

¤ Vând teren în supr. de 
58000 mp, situat la capătul str. 
Giuseppe Verdi, cart. Iris,  zona 
de case, 82 m front la drum, la 
intrare în satul Valea 
Fânațelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme 
până la teren, C.F., cadastru, 
curent electric, teren compact, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (4.7)

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 
și 1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel 0741-040 
064 sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ Dau în chirie apartament la 
casă, utilat complet, contorizat, 
C.T., balcon, internet, cablu, par-
care, zona gării, preţ 350 euro. 
Informaţii la telefon 
0744-282885. (7.7)

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spălat, balcon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

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

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

APARTAMENTE

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

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 1, mobilat, supr. 50 
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GRA-

TUIT

mp, în cart. Mănăștur, aproape 
de mijloacele de transport, 
preț 200 euro. Informații supli-
mentare la telefon 0742-
128138. (4.7)

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

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

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

maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcționare, preț 
2800 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (4.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricație 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (4.14)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (24.60)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (7.7)

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

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, 
preţ 0,50 bani/buc. Pentru infor-

maţii și detalii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-265436.

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (7.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-

gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-265436.

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

CITAȚII

¤ Numitul PAL GOROG cu do-
miciliul necunoscut este citat la 
Judecătoria Cluj-Napoca pentru  
25.02.2021 ora 11:30, camera 
102, în calitate de pârât în do-
sarul 810/211/2020, în proces 
cu SZAKACS LASZLO, SZAKACS 
MIHAI, IANKO SANDOR IS-
TVAN, având ca obiect declara-
rea judecătorească a morții.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Bobâlna, cu sediul în Bobâlna nr 37, având 
CIF 4378760 , organizează în data de 18.03.2021 ora 10:00 
licitaţie publică pentru închirierea pe o durata de 5 ani, a 
unor spaţii comerciale în Maia nr 12 și Suăraș nr. 45. 

Preţul de pornire la licitaţie fi ind de 5 lei/mp/luna. Ofertele 
se pot depune până la data de 18.03.2021 ora 9:00. Documen-
taţia necesară licitaţiei se poate ridica de la sediul primăriei Bo-
bâlna sau de pe site-ul instituţiei www.primariabobilna.ro . 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0264 355 
086 sau la sediul Primăriei Bobâlna, persoană de contact 
Bote Mariana.

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA CIUCEA cu sediul în satul Ciucea, str. Prin-
cipală, nr. 9, jud. Cluj  anunţă publicul interesat asupra de-
punerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „REFACERE POD PESTE VALEA POICU PE ULIŢA 12, 
ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE 
ÎN COMUNA CIUCEA, JUDEŢUL CLUJ“, propus a fi  realizat în 
intravilanul  comunei Ciucea, satul Ciucea, județul Cluj. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la se-
diul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților 
nr. 99 și la sediul comunei Ciucea, satul  Ciucea,  str. Principa-
lă nr. 9, în zilele de luni - vineri între orele 9.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni - vineri între 
orele 9.00-13.00.

NOTIFICARE

Subscrisele Jurca Claudiu-Mihai & Maxim Andreea-
Maria Cabinete asociate de practicieni în insolvență, e-mail 
claudiujurca.cii@gmail.com, andreea_maria_maxim@ya-
hoo.com, tel. 0744666158, 0728176861, în calitate de lichi-
dator judiciar, în temeiul art. 146 alin. 1 teza fi nală și alin. 2 
din Legea nr. 85/2014, NOTIFICĂ deschiderea procedurii de 
faliment în formă generală împotriva debitorului VÂLCELE 
& BRO S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite - cu se-
diul în Com. Săvădisla, sat Vălișoara nr. 61, jud. Cluj, (C.U.I. 
18570330; J12/1261/2006), prin Sentința Civilă nr. 
346/18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 243/1285/2020 
de Tribunalul Specializat Cluj. Creditorii debitorului cu crean-
ţe născute după deschiderea procedurii insolvenței (07.05.2020) 
și până la deschiderea procedurii falimentului (18.02.2021), 
trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală, prin depu-
nerea cererii de admitere a creanţei suplimentare. Se va achi-
ta și anexa taxa judiciară de 200 lei.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 05.04.2021. 
Un exemplar al declarației de creanță va fi  depusă la registra-
tura Tribunalului Specializat Cluj (Calea Dorobanților nr. 2-4, 
Cluj-Napoca) în dos. nr. 793/1285/2020 (e-mail tr-comerci-
al-cluj@just.ro), iar exemplarul lichidatorului îi va fi  comuni-
cat exclusiv la adresa de email a acestuia. Nedepunerea cere-
rii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage 
decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute îm-
potriva debitorului.Termenul limită pentru verifi carea crean-
ţelor, întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului suplimen-
tar al creanţelor este 26.04.2021. Termenul pentru depune-
rea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului su-
plimentar al creanţelor este 7 zile de la publicarea în BPI a ta-
belului suplimentar al creanţelor.

Termenul pentru afi șarea tabelului defi nitiv consolidat 
al creanţelor este 20.05.2021.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPORTURI 
RUTIERE INTERNAŢIONALE anunţă publicul interesat a-
supra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Desfi inţare construcţie existenţa, elabo-
rare PUD şi elaborare documentaţie tehnică pentru auto-
rizarea executării lucrărilor de construire imobil mixt (lo-
cuinţe colective şi funcţiuni de interes public), împrejmui-
re teren, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente 
la utilităţi, organizare de şantier“, Cluj-Napoca, str. Do-
nath, nr. 2, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din Cluj-Na-
poca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, în-
tre orele 09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, str. Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, jud. Cluj.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

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 nominale ≤400 kW. Deţinerea 
autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere 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.

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 15.03.2021, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@
eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, 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 muncă). 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.

LICITAŢIE PUBLICĂ

privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui imobil teren
proprietatea privată a comunei AITON

la proiectul de hotărîre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafată 
totală de 40308mp situat în intravilanul localităţii Aiton, comuna Aiton, Judeţul Cluj, 
aparţinînd domeniului privat al comunei Aiton, înscris în CF nr.52911 Aiton, identifi cat cu 
nr.cad 52911 din data de 29 decembrie 2020

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fi scal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

COMUNA AITON, cod de identifi care fi scală 4378743 cu sediul în localitatea AITON, str. 
Morii nr. 419A, judeţul Cluj, telefon: 0264-310400, fax: 0264-310400, e-mail: 
comunaaiton2013@gmail.com și aiton@cj.e-adm.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identifi carea 
bunului care urmează să fi e concesionat:

Imobilul reprezentînd un număr de 43 de parcele cu destinaţie de locuinţă situat în 
intravilanul localităţii Aiton, comuna Aiton, Judeţul Cluj, în suprafaţă totală de 40308mp, 
conform caietului de sarcini, aparţinînd demeniului privat al Comunei Aiton înscrisă în CF 
nr.52911 Aiton, identifi cat cu nr.cad.52911. conform OUG 57/2019 și HCL nr.7/29.012021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regasesc în Caietul de Sarcini.
Ofertanţii vor depune până la data de 19 martie 2021 inclusiv, ora 13.00, următoarele acte :
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitate scrisă de la sediul Primăriei comunei AITON, din localitatea Aiton, Str. Morii 

419A, Judeţul Cluj.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 

la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Primăria comunei Aiton, localitatea Aiton, Judeţul Cluj, str. Morii 419A, Compartiment 

Achiziţii.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare 

la licitaţie achitînd contravaloarea acesteia, în sumă de 250lei la casieria Primăriei comunei 
AITON, sau cu plata prin transfer bancar, poşta.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor: este data de 10 martie 2021, ora 13,30.

4. Informaţii privind ofertele:
4,1 Data limită de depunere a ofertelor este data de 19 martie 2021, ora 13,30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei comunei AITON Judeţul 

Cluj, Localitatea Aiton, Str. Morii 419A.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă:
Oferta se va depune într-un singur exemplar pentru fi ecare parcelă , în plic separat 

introdus în plicul A4 care conţine documentele de atribuire

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Deschiderea licitatiei publice: în data de 25 martie 2021, ora 10.00, în sala mare de 

spectacol a Căminului Cultural din localitatea Aiton, comuna AITON, judeţul Cluj, Str. 
Principală nr.159.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 
0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro; Termen pentru sesizarea 
instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modifi cările 
și completările ulterioare

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
 22 februarie 2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societății
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Ofi ciul 
Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare 201373, 
întrunit în ședinţă de lucru la sediul societăţii din data de 23.02.2021 convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 30.03.2021, ora 
12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 19.03.2021 considerată dată de referinţă.

În cazul în care la data de 30.03.2021 nu se îndeplinesc condiţiile de cvorum, ședinţa AGEA 
se va desfășura în data de 31.03.2021, ora 12:00  în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilelor in 
suprafată totală de 5.062 mp (teren și construcții) aflate in proprietatea societății, 
amplasate în Mun. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identificate 
cu număr cadastral/topografic: cad.256705 cu nr. top.vechi 7974/16, 7975/16, 
8206/2/16, 8262/1/16, 8263/8/1/16, înscrise în Cartea Funciară nr. 256705 Cluj-
Napoca, la prețul minim de vanzare de 480.000 euro stabilit conform Raportului de 
evaluare nr. 809/18.12.2020 întocmit de Daran DRS SA. 

2. Aprobarea vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilului în 
suprafată totală de 1.487 mp afl at în proprietatea societății, amplasat in Mun. Cluj-Napoca 
str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identifi cat cu număr cadastral/topografi c: 329039, 
329039 – C1 inscris in Cartea Funciară nr. 329039 Cluj-Napoca, la prețul minim de vanzare 
de 118.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. NCV: 5208/05.11.2020 
întocmit de Neoconsult Valuation SRL.

3. Aprobarea ca Remarul 16 Februarie SA, în calitate de vânzător, să instituie în favoarea 
cumpărătorului/cumpărătorilor imobilelor un drept de servitute de trecere pietonală și de 
transport și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități (subterane/de suprafață) 
existente/viitoare pe suprafața de 31.849 mp asupra imobilului indentifi cat cu nr.cadastral 
332713, nr.top.vechi 7974/17/1, 7975/17/1, 8260/2/17/1, 8262/1/1/17/1, 8263/8/1/17/1  
înscris în Cartea Funciară nr. 332713 Cluj-Napoca, în condițiile convenite de părți prin 
contractul/contractele de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să stabilească condițiile înstrăinării 
imobilelor (inclusiv condițiile de plată) și să obțină acordul creditorilor ipotecari necesar 
pentru încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare imobile.

5. Aprobarea mandatării Directorului General ca în numele societății să deruleze etapele 
privind vânzarea imobilelor, ca urmare a aprobării punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi 
(întocmire rapoarte de evaluare, promisiunile autentice de vanzare-cumparare, etc), 
semnarea și incheierea promisiunilor /contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în 
formă autentică, acte adiționale la acestea, după caz, de a indeplini toate formalitățile 
necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte 
entități publice sau private), precum și orice alte acte necesare înstrăinarii acestor active 
în numele și pe seama societății, inclusiv pentru demersul de instituire a drepturilor de 
servitute, ca urmare a aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA convocate. 

6.  Aprobarea datei de 20.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.04.2021 ca 
ex date.

7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administraţie sau a președintelui 
de sedință să conducă ședinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate 
și a consilierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ramona să intocmească toate 
formalitățile legale necesare ducerii la indeplinire a hotărarilor, fără a se limita la: 
publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri și alte 
inscrisuri in scopul realizării operațiunilor de inregistrare/ridicare a hotărarilor in 
Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au 
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al României 
să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi 
numai în scris, documentele fi ind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării cel târziu până la data de 27.03.2021.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele 
pentru votul prin corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consultate 
și procurate de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 
26.02.2021.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un 
reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în 
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau 
generale.

Împuternicirea specială conţine instrucţiuni specifi ce de vot din partea acţionarului care 
o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 
3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identifi cate în împuternicire, în 
mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de 
emitenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fi e 
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar defi nit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune la sediul societăţii 
sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de 
e-mail: offi ce@remarul.eu, până la data de 27.03.2021. În același termen buletinele de 
vot prin corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii 
personal, prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să fi e trecută adresa 
expeditorului (acţionarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura 
electronică extinsă, la adresa de e-mail: offi ce@remarul.eu. 

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, 
recomandăm participarea la AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe 
ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta și recomandăm accesarea și 
transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu 
evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fi zică prin poștă, 
servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dl. Avram Ionuţ
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Halep s-a vaccinat 
anti-COVID-19

Jucătoarea de tenis Simona 
Halep s-a vaccinat, miercuri, 
împotriva COVID-19 la Institutul 
„Cantacuzino”.
„Sunt bine, am avut un pic de 
emoţie. Îmi doream (să mă 
vaccinez – n.r.), dar, bineînţe-
les, că tot timpul am emoţii 
când se întâmplă ceva. Am ve-
nit cu sufl etul deschis și sunt 
foarte bine acum. Am făcut 
vaccinul Pfi zer. Consider că este 
spre binele tuturor acest vaccin 
și, de aceea, am și hotărât să îl 
fac pentru că este bine pentru 
noi, pentru sănătate și sper cât 
mai mulţi oameni să se vacci-
neze. Am primit fl ori. Mă bucur 
tare mult că am venit aici și 
s-au ocupat foarte bine de mi-
ne și le mulţumesc foarte 
mult”, a spus Halep.
Pe 31 octombrie, Simona 
Halep anunţa că a fost testată 
pozitiv la noul coronavirus. În 
data de 9 noiembrie, dubla 
campioană de mare Șlem preci-
za, pe Twitter, că este sută la 
sută recuperată după infecţie.
Halep a participat la primul tur-
neu de Mare Șlem al anului, luna 
aceasta, la Australian Open, unde 
s-a oprit în sferturile de fi nală. 
Simona Halep a anunţat săptă-
mâna aceasta că nu va participa 
la turneul de la Doha, programat 
în perioada 1-6 martie, dar va 
evolua la Dubai (7-13 martie), 
unde este campioana en titre.

Voleibalistele 
au voie în bikini 
la Doha
Federaţia internaţională de vo-
lei (FIVB) a a asigurat că bikinii, 
care fac parte din ţinuta obiș-
nuită a jucătoarelor de volei pe 
plajă, nu vor fi  interziși la tur-
neul programat luna viitoare la 
Doha, după ce perechea ger-
mană Karla Borger/Julia Sude 
a anunţat că intenţionează să 
boicoteze această competitive.
Qatarul va găzdui primul său 
turneu major de volei pe plajă 
feminin, între 8 și 12 martie, 
după ce a organizat timp de 
șapte ani o competiţie masculi-
nă, precum și Jocurile Mondiale 
pe plajă din 2019, unde jucă-
toarele au fost autorizate să 
poate un costum de baie.
Într-un comunicat transmis AFP, 
marţi seara, Federaţia interna-
ţională precizează că a contac-
tat Federaţia qatariană de volei 
(QVA), care a confi rmat că nu 
va exista nicio restricţie care să 
vizeze ţinuta jucătoarelor.
Polemica a luat amploare după 
decizia de luni a perechii vede-
tă germane Karla Borger/Julia 
Sude de a boicota evenimentul, 
din cauza unei interdicţii de a 
purta bikini pe teren, jucătoare-
le fi ind obligate să evolueze în 
tricouri și pantaloni lungi, ţinu-
tă utilizată uneori în competiţie 
în condiţiile în care condiţiile 
meteo nu sunt prea favorabile.

Pe scurt

PUBLICITATE

Handbalistele de la 

Universitatea Cluj au fost 

la un pas de o nouă sur-

priză în Liga Florilor în 

meciul cu Dunărea Brăila.

„Studentele” au dominat 

prima repriză a jocului şi 

s-au aflat aproape în perma-

nenţă la conducere. Arde-

lencele au avut un avans de 

două goluri, 13-11, la fina-

lul primelor 30 de minute, 

dar nu au reuşit să menţină 

ritmul până la final.

În partea a doua, Dunărea 

Brăila a fost singura care a 

existat pe teren. Elevele lui Ne-

ven Hrupec au greşit puţin şi 

au fi nalizat majoritatea acţiu-

nilor ofensive cu gol. Univer-

sitatea a pierdut în cele din ur-

mă cu 30-24, după o repriză 

secundă în care Brăila a mar-

cat de 19 ori.

Handbalistele de la „U”, 
la un pas de o surprizăPatrick Richard, căpitanul 

de la U-BT Cluj-Napoca, 

a primit cetăţenia română 

şi poate evolua pentru 

echipa naţională. 

„Petrică” a fost protago-

nistul mai multor clipuri 

amuzante în care vorbea 

în limba română.

„Este o binecuvântare, 

sunt de-a dreptul încântat 

că am fost luat în calcul pen-

tru a primi cetăţenia româ-

nă. Mă simt foarte bine aici, 

după cum ştie toată lumea. 

De abia aştept să joc la echi-

pa naţională. Ştiu cum pot 

să contribui la naţională, 

îmi place să fiu un lider şi 

admir mult actuala repre-

zentativă. I-am văzut pe ju-

cătorii tineri, mi-a plăcut 

cum au evoluat în ultimele 

meciuri. Există mulţi bas-

chetbalişti talentaţi în Ro-

mânia, iar eu vreau să îi ajut 

să îşi atingă obiectivele. Cred 

că putem să creştem împre-

ună la echipa naţională”, a 

declarat Patrick Richard.

Patrick Richard a sosit la 

U-Banca Transilvania Cluj-Na-

poca în vara anului 2019, de-

venind rapid unul dintre cei 

mai importanţi jucători din 

campionat. În actuala stagiu-

ne, Richard are medii de 13.3 

puncte, 4.9 recuperări şi 4.7 

pase decisive.

Patrick Richard a devenit 

astfel al treilea american na-

turalizat de FRB pentru echi-

pa masculină, după Giordan 

Watson şi Kris Richard. Inte-

resant că toţi trei joacă pe po-

ziţii de fundaşi/guards şi au 

cel puţin 31 de ani.

„Petrică” Richard, cetățean român

Fostul fundaş central este 

dezamăgit de atitudinea 

fanilor Universităţii Cluj 

şi a ţinut să facă câteva 

precizări în scandalul legat 

de viitoare conducere. 

Abrudan a anunţat 

că doreşte să se implice 

la Universitatea Cluj, dar 

acest lucru a fost înţeles 

greşit de fanii echipei care 

au transmis un mesaj dur 

pe reţelele de socializare 

către fostele legende.

Abrudan, Cordoş, Giurgiu 

şi Florescu vor să conducă 

destinele Universităţii Cluj în 

următoarea perioadă, însă de-

claraţiile făcute de Daniel Stan-

ciu au provocat rumoare în 

rândul fanilor.

„Având în vedere cele apă-

rute în media şi mai ales pe 

pagina de Facebook „Şepcile 

Roşii”, în ultimele zile, simt 

nevoia sa îmi spun punctul de 

vedere. Nu am intrat nicioda-

tă în polemici, eu am jucat cu 

capul sus pentru „U”, am ju-

cat cu inima şi aşa vreau să 

rămân şi acum, cu capul sus. 

Accept critici, dar este sub 

demnitatea mea să tac, când 

numele meu este invocat de o 

asemenea manieră. Nu aveam 

pretenţii de la Stanciu sau Con-

stantea, dar, surprinzător pen-

tru unii, aveam pretentii de la 

suporterii care administrează 

pagina „Şepcile Roşii”, să fi e 

corecţi. Era normal să verifi ce 

informaţia, să nu tragă con-

cluzii şi să ne denigreze ba-

zându-se exclusiv pe minciu-

nile lui Stanciu.”, a spus Abru-

dan după ce fanii au transmis 

un mesaj dur pe social media.

Actuala conducere a echi-

pei mai are contract până la 

fi nalul lunii martie, atunci 

când se încheie mandatul.

„Atât timp cât preşedinte-

le în funcţie îmi spune de 2 

ani încoace că vrea să se re-

tragă, şi acum e mai hotărât 

ca niciodată să facă acest pas 

în 31 martie, când îi expiră 

mandatul, nu văd nimic gre-

şit în a ne prezenta la o dis-

cuţie privată în care să oferim 

o opţiune pentru viitorul clu-

bului. Opţiune care poate să 

fi e luată în considerare, sau 

nu, de către Consiliul Direc-

tor. Oferirea unei alternative 

care să fi e analizată nu în-

seamnă nicio presiune pentru 

nimeni. În cadrul acelei întâl-

niri s-a stabilit să nu apară ni-

mic în spaţiul public pentru 

a nu se crea discuţii inutile. 

Noi nu aveam niciun interes 

să făcem publica discuţia. Sin-

gurul care a avut acest inte-

res a fost Stanciu, care nici 

măcar nu a fost prezent la dis-

cuţie, dar a avut un „micro-

fon” plantat acolo. Interesul 

lui a fost să îşi găsească ali-

biuri în cazul unui eşec pe 

plan sportiv. Nu s-a discutat 

preluarea echipei în acest mo-

ment, ci în pauza competiţi-

onală şi doar dacă am fi  fost 

opţiunea aleasă de Consiliul 

Director.”, a declarat fostul 

fundaş central.

Fostele legende de la U-

niversitatea Cluj vor să dea 

o mână de ajutor şi să ducă 

Universitatea Cluj din nou 

în prima ligă.

„Singurul nostru scop e-

ra să ajutăm echipa să per-

formeze atât pe teren cât şi 

în afara lui. Văd că ne acu-

zaţi că am fi avizi după pu-

tere. Singura putere reală pe 

care o ai dacă eşti la cârma 

acestui club, e puterea de a 

face fericiţi suporterii Uni-

versităţii. Restul sunt doar 

invenţii ale unor oameni ca-

re trăiesc sau se complac în 

sisteme mediocre şi lipsite 

de integritate.

Dacă valorile voastre sunt 

Fidelitatea, Onoarea, Respec-

tul şi Tradiţia, veţi publica 

pe pagina voastră şi punctul 

meu de vedere. Lăsaţi supor-

terii adevăraţi să tragă sin-

guri concluzii cu privire la 

persoanele care au activat 

sau activează momentan în 

acest club şi efi cienta lor”, 

a mai adăugat Abrudan.

Radu Constantea mai a-

re mandat până la finalul 

lunii martie şi ulterior se 

va retrage de la Universi-

tatea Cluj. Actualul condu-

cător a fost contestat dur 

în ultimii ani de ultraşii 

clujeni şi este decis să fa-

că un pas în spate.

Abrudan, Giurgiu, Flores-

cu şi Cordoş s-au întâlnit săp-

tămâna trecută cu Radu Con-

stantea, la sediul clubului.

Tavi Abrudan lămureşte scandalul 
de la „U” Cluj: „Stanciu caută 
alibiuri pentru un posibil eşec”
Tavi Abrudan, unul dintre fotbaliştii care au pus bazele reconstrucţiei lui „U”, 
a adus lămuriri în scandalul de la Universitatea Cluj

Octavian Abrudan, fostul fundaş al Universităţii Cluj, a lămurit scandalul dintre legende şi Daniel Stanciu
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