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Investiția prevede reabilitarea rețelelor de
apă și canalizare pe cca. 100 de străzi din
municipiul Cluj-Napoca.

▪ Compania de Apă „Someș” a predat
constructorului amplasamentul general,
lucrările urmând să înceapă din data de
15 martie, cu str. Dragalina.

▪ Perioada de execuție a lucrărilor: 15 luni

Valoarea lucrărilor: 124.000.000 lei, 
fonduri europene (POIM)



Campaniile ce vizează prevenția și depistarea
precoce a cancerului de col uterin și a cancerului
de sân, derulate de Institutul Oncologic, cu
sprijinul CJ Cluj, prezintă un interes crescut
pentru doamne.

Telefon programări și informații:

0215.277.598 (cancer de col uterin)
0758.621.395 (mamografii)

✓ Campania continuă până în data de 31 martie,
pe esplanada stadionului Cluj Arena



Consiliul Județean, în parteneriat cu
Ministerul Agriculturii, organizează, în
perioada 8-12 martie, Târgul de primăvară
„produs românesc - bun pentru tine, bine
pentru fiecare!”.

▪ Evenimentul, derulat prin intermediul
Asociației „Produs de Cluj”, se
desfășoară la București, în curtea
ministerului.

▪ Târgul reunește peste 30 de
producători și artizani locali din
Regiunea NV și Centru a României.



Institutul de Pneumoftiziologie „Marius
Nasta” din București, în colaborare cu CJ Cluj,
a derulat în perioada 8 – 10 martie, la Florești, o
campanie de screening pentru depistarea
tuberculozei.

Campania de testare continuă pe tot
parcursul lunii Martie, prin deplasarea
caravanei medicale mobile în alte 6 comune
clujene:

▪ Gilău 13-14.03
▪ Aghireșu 15-17.03
▪ Baciu 20-22.03

▪ Cojocna 23-24.03
▪ Apahida 27-29.03
▪ Buza 30-31.03



Președintele Consiliului Județean, dl. Alin Tișe, a
solicitat Ministerului Sănătății avizul favorabil pentru
înființarea unui Compartiment de Primiri Urgențe de
Specialitate (CPU-S), în cadrul Spitalului de Boli
Infecțioase.

Înființarea noii structuri este justificată, în principal,
de numărul mare de pacienți (80-100 de persoane/zi),
care se prezintă la spital cu diverse patologii
infecțioase, fără a avea bilet de trimitere, și care
necesită consultații medicale în regim de urgență și
triaj epidemiologic.



Stadiul fizic general al lucrărilor de
extindere și modernizare a
Ambulatoriului Clinicii de Psihiatrie
Pediatrică este de peste 60%:

✓ Infrastructură/suprastructură - 100%
✓ arhitectură (zidărie, tencuieli,

tâmplărie, izolații) - 35%
✓ instalația de curenți slabi - 32%
✓ instalațiile sanitare/electrice - 22%

Valoarea lucrărilor: 24.363.195 lei, 
fonduri europene (POR 2014-2020)



Consiliul Județean a
depus joi, 9 martie, o
coroană de flori la
Monumentul Rezistenței
Anticomuniste din
Parcul Central din Cluj-
Napoca, cu prilejul
celebrării Zilei Deținuților
Politici Anticomuniști din
perioada 1944-1989



▪ 35 de paturi chirurgicale
▪ aparat cu câmp electromagnetic
▪ analizator de hematologie
▪ aparat pentru terapie tecar
▪ sistem de prelucrare a grefelor de piele
▪ videolaringoscop
▪ stație pentru monitorizarea funcțiilor vitale
▪ electrodermatom
▪ aparat de electroterapie
▪ motor pentru chirurgie plastic
▪ 3 holtere ECG/TA

Spitalul de Recuperare va achiziționa, în perioada următoare, o serie de 
echipamente destinate creșterii calității actului medical:

Valoarea echipamentelor: 
1.727.000 de lei
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