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ADMINISTRAŢIE

Se schimbă numele 
Pieţei Karl Liebknecht?
A revenit în discuţie redenumirea pieţei 
care poartă numele unuia dintre fondato-
rii Partidului Comunist German.  Pagina 5

ACTUALITATE

Expoziţie şi lansare 
de carte la Aeroport
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” 
Cluj a marcat marţi Ziua Internaţională a 
Aviaţiei Civile.  Pagina 6

POLITICĂ

Fostul prefect, şef al 
cancelariei premierului
Mircea Abrudean, fostul prefect al Cluju-
lui, a fost numit şef al cancelariei premie-
rului Nicolae Ciucă.  Pagina 5

EDUCAŢIE

Studenţii, acces liber la 
bibliotecile universitare
Studenţii vor avea acces gratuit la toate bi-
bliotecile universitare din ţară, în urma u-
nei iniţiative legislative.  Pagina 4

ACTUALITATE

Ce petarde şi artificii 
sunt permise?
Poliţiştii avertizează că, pe cât de atractiv 
poate părea jocul cu petarde sau artifi cii, 
pe atât poate fi  de periculos.  Pagina 7

MAPAMOND

UE, pregătită 
să impună 
noi sancţiuni Moscovei
Uniunea Europeană este pregătită să adop-
te noi sancţiuni împotriva Rusiei în cazul u-
nei noi agresiuni contra Ucrainei.  Pagina 9
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

93 2.437 318 52 49 4
Situația epidemiologică în județul Cluj – 7 decembrie 2021

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

PUBLICITATE

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

100.000 de kilometri pe două roţi, prin Cluj
Povestea lui Marius Peştean, un student la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care a reuşit 
să parcurgă peste de 10.000 de kilometri cu bicicleta, în mai puţin de cinci ani.  Pagina 7

Relaxări de Sărbători

Guvernul pregătește relaxări ale restricțiilor de Crăciun și Revelion
Prelungirea programului magazinelor și restaurantelor, eliminarea obligativității purtării măștii în 
spații neaglomerate și permiterea organizării de petreceri de Revelion sunt câteva din relaxările luate 
în considerare de Guvern. Măsurile vor fi comunicate miercuri, a declarat Nicolae Ciucă. Pagina 2
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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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Incendiu violent 
pe centura Clujului
O camionetă încărcată cu material electrice a fost 
cuprinsă de fl ăcări marţi dimineaţă, pe varianta 
ocolitoare Vâlcele-Apahida, în zona viaductului.
Intervenţia pompierilor de stingere a incen-
diului a durat aproximativ o oră. O posibilă 
cauză a incendiului a fost efectul termic al 
sistemului de evacuare al gazelor motorului.
„În dimineaţa zilei de 07.12.2021 ISU Cluj a 
fost alertat prin apel SNAU 112 pentru a in-
terveni, pe centura V.O.C.E., la un incendiu 
care se manifesta la o autoutilitară încărcată 
cu materiale/componente electrice.
La momentul sosirii pompierilor, autouti-
litara ardea generalizat. Intervenţia a 
durat aproximativ 60 minute, pompierii 
retrăgându-se la ora 4.31. S-a intervenit 
cu o autospecială de mare capacitate și 
5 subofiţeri. Cauza probabilă stabilită de 
colegi: efectul termic al sistemului de 

evacuare al gazelor motorului”, a trans-
mis ISU Cluj În urma incidentului nu s-au 
înregistrat victime.

Accident grav, 
între Apahida şi Cojocna
O femeie de 20 de ani a provocat un marţi 
accident, în timp ce se deplasa spre Apahida. 
Femeia a intrat pe contrasens și a lovit o ma-
șină condusă de un bărbat din Cluj -Napoca.
„În jurul orei 12:20 ISU Cluj a fost alertat pentru 
a interveni la un accident rutier cu 2 autoturisme 
implicate între Apahida și Cojocna. A intervenit 
Det. 1 Cluj-Napoca cu 2 autospeciale dotate cu 
modul de descarcerare, 1 ofi ţer și 7 subofi ţeri, și 
2 ambulanţe SAJ. În urma impactului au rezultat 
2 victime, un bărbat de aproximativ 35 de ani, 
care a fost extras din autoturism, și o femeie, 
aproximativ 20 ani, din SUV. Ambele victime, 
conștiente și cooperante, au fost transportate la 
spital”, au transmis reprezentanţii ISU Cluj.

„O conducătoare auto în vârstă de 20 de 
ani, care se deplasa cu autoturismul din-
spre localitatea Cojocna, în direcţia 
Apahida ar fi  pătruns pe contrasens, in-
trând în coliziune frontală cu un autotu-
rism condus de un bărbat în vârstă de 35 
de ani, din Cluj-Napoca.
Testările cu aparatul etilotest au avut rezul-
tate negative. Ambele persoane au fost 
transportate la o unitate medicală”, au 
transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt

De asemenea, odată cu 

noile relaxări, oamenii ar 

putea să aibă timpul nece-

sar pentru a-şi face cumpă-

răturile în condiţii de sigu-

ranţă, a mai spus 

prim-ministrul. Astfel, pro-

gramul magazinelor ar 

putea fi  prelungit. În pre-

zent este până la ora 21:00. 

Ar putea fi  prelungit în 

perioada Revelionului şi 

Crăciunului în special 

până la ora 23:00.

„Astăzi (marţi – n.red.), la ni-

velul Guvernului, am elaborat 

un comunicat în care explicăm 

cât se poate de bine tot ceea ce 

am decis în CNSU. Sunt luate în 

calcul toate aceste măsuri, ast-

fel încât să putem să evităm aglo-

merarea, să putem să asigurăm 

timp tuturor cetăţenilor să mear-

gă să-şi facă cumpărăturile de 

sărbători şi în felul acesta ne do-

rim foarte mult ca reprezentan-

ţii instituţiilor statului să poată 

să gestioneze foarte bine toate 

aceste situaţii. Mâine veţi avea 

toate datele”, a precizat Ciucă, 

la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că miercuri, 

în şedinţa de Guvern, va fi  

adoptată o hotărâre cu privi-

re la aceste măsuri.

„Măsurile vor fi  comunica-

te mâine. În această după-amia-

ză avem o şedinţă a CNSU. Ur-

mează să se analizeze toate a-

ceste măsuri care mâine vor fi  

aprobate prin hotărâre de gu-

vern. Vom face în aşa fel în-

cât să evităm aglomeraţiile în 

magazine, să existe posibilita-

tea ca oamenii să circule”, a 

explicat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, se anali-

zează şi posibilitatea renunţă-

rii la purtarea măştii de protec-

ţie sanitară pe stradă în locuri-

le care nu sunt aglomerate.

Ce măsuri sunt propuse?

Cele mai importante mă-

suri de relaxare a restricţiilor 

ce ar putea fi  implementate:

¤ organizarea şi desfăşurarea 

în aer liber a spectacolelor, 

concertelor, festivalurilor pu-

blice şi private sau a altor eve-

nimente culturale să fi e per-

mise cu participarea publicu-

lui până la 30% din capacita-

tea maximă a spaţiului, dar 

nu mai mult de 1.000 de per-

soane, în intervalul orar 

5,00-22,00, cu asigurarea u-

nei suprafeţe de minimum 4 

mp pentru fi ecare persoană şi 

cu purtarea măştii de protec-

ţie. Se propune ca participa-

rea să fi e permisă doar pen-

tru persoanele vaccinate îm-

potriva virusului SARS-CoV-2 

şi pentru care au trecut 10 zi-

le de la fi nalizarea schemei 

complete de vaccinare, per-

soanele care se afl ă în perioa-

da cuprinsă între a 15-a zi şi 

a 180-a zi ulterioară confi r-

mării infectării cu virusul 

SARS-CoV-2, respectiv persoa-

nele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecţia cu virusul SAR-

SCoV-2 nu mai vechi de 72 de 

ore sau al unui test antigen 

rapid pentru infecţia cu viru-

sul SARSCoV-2 nu mai vechi 

de 48 de ore.

¤ prin excepţie, în perioada 

31.12.2021-01.01.2022, eveni-

mentele specifi ce dedicate mar-

cării trecerii în noul an, să poa-

tă fi  organizate şi desfăşurate 

în aer liber a fără a fi  limitate 

la un anumit interval orar, la 

un anumit număr de partici-

panţi sau la îndeplinirea anu-

mitor condiţii de către aceştia, 

dar cu respectarea strictă de că-

tre organizatori a măsurilor de 

protecţie sanitară ce vizează 

portul măştii de protecţie, limi-

tarea capacităţii incintelor şi a 

celorlalte măsuri de diminua-

re a riscului epidemiologic.

¤ activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi de pre-

parare, comercializare şi con-

sum al produselor alimenta-

re şi/sau băuturilor alcoolice 

şi nealcoolice, de tipul resta-

urantelor şi cafenelelor, în in-

teriorul clădirilor şi la terase, 

precum şi a celor dispuse în 

interiorul hotelurilor, pensiu-

nilor sau altor unităţi de ca-

zare, precum şi la terasele 

acestora să fi e permisă până 

la 50% capacitatea maximă a 

spaţiului în intervalul orar 

5,00-22,00. Se propune ca par-

ticiparea să fi e permisă doar 

pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 şi pentru care au 

trecut 10 zile de la fi nalizarea 

schemei complete de vacci-

nare, persoanele care se afl ă 

în perioada cuprinsă între a 

15-a zi şi a 180-a zi ulterioa-

ră confi rmării infectării cu vi-

rusul SARS-CoV-2, respectiv 

persoanele care prezintă re-

zultatul negativ al unui test 

RT-PCR pentru infecţia cu vi-

rusul SARSCoV-2 nu mai vechi 

de 72 de ore sau al unui test 

antigen rapid pentru infecţia 

cu virusul SARSCoV-2 nu mai 

vechi de 48 de ore.

¤ în perioada 24.12.2021 - 

25.12.2021 respectiv 31.12.2021 

- 01.01.2022, activitatea ope-

ratorilor economici care des-

făşoară activităţi de prepara-

re, comercializare şi consum 

al produselor alimentare şi/

sau băuturilor alcoolice şi ne-

alcoolice, de tipul restauran-

telor şi cafenelelor, să fi e per-

misă fără restricţii de program 

şi cu participarea doar a per-

soanelor care sunt vaccinate 

împo t r iva  v i rusu lu i 

SARS-CoV-2 şi pentru care au 

trecut 10 zile de la fi nalizarea 

schemei complete de vacci-

nare, care se afl ă în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi şi a 

180-a zi ulterioară confi rmă-

rii infectării cu virusul 

SARS-CoV-2, respectiv persoa-

nele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecţia cu virusul SAR-

SCoV-2 nu mai vechi de 72 de 

ore sau al unui test antigen 

rapid pentru infecţia cu viru-

sul SARSCoV-2 nu mai vechi 

de 48 de ore.

Relaxări de Sărbători, 
pregătite de autorităţi
Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, că sunt luate în calcul 
toate măsurile necesare pentru a fi evitate aglomerările de Sărbători

Guvernul Ciucă pregăteşte relaxări de Sărbători
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NOI SCRIEM

nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor
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Consorţiul CYBERUS, 

la care Universitatea 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca este partener, 

se numără printre câştigă-

torii anunţaţi de Comisia 

Europeană, în urma selec-

ţiei programelor de mas-

terat european Erasmus 

Mundus, fi nanţate 

pentru următorii şase ani.

Comisia Europeană a anun-

ţat rezultatele selecţiei progra-

melor de masterat european 

Erasmus Mundus fi nanţate pen-

tru următorii şase ani, iar con-

sorţiul CYBERUS, la care Uni-

versitatea Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca (UBB) este parte-

ner, se numără printre câştigă-

tori (din ţară mai este inclusă 

ca partener încă o universitate).

Iniţiat de Universitatea Bre-

tagne-Sud (Franţa) şi co-orga-

nizat împreună cu Universi-

tatea Liberă din Bruxelles (Bel-

gia) şi Universitatea din Lu-

xemburg, programul, care an-

gajează într-un ecosistem IT 

de cybersecurity mai mulţi 

parteneri (universităţi/fi rme/

agenţii naţionale etc.), va con-

sta în specializarea în mai 

multe universităţi europene, 

în domeniul securităţii ciber-

netice, a 100 de studenţi-mas-

teranzi selectaţi în urma unui 

concurs internaţional desfă-

şurat în patru sesiuni de ad-

mitere succesive.

În calitate de partener, UBB 

va participa la activităţile di-

dactice şi de cercetare, va 

co-organiza şcolile de vară ale 

masteratului şi va contribui 

la dezvoltarea relaţiei consor-

ţiului cu mediul economic şi 

instituţional.

„Şcoala clujeană de infor-

matică este cea mai mare din 

ţară, în cadrul acesteia dez-

voltându-se multe priorităţi 

naţionale. Cybersecurity es-

te o temă fundamentală as-

tăzi, aşa că multe universi-

tăţi s-au angajat în realizarea 

acesteia. UBB, la rândul său, 

a iniţiat deja un Centru şi un 

Program în domeniu, dar, an-

corarea în formarea europea-

nă duce cu siguranţă progra-

mul la cele mai noi practici 

internaţionale în domeniu. 

Sper ca un număr consistent 

dintre studenţii acestui pro-

gram european să fi e din ţa-

ră”, a declarat rectorul UBB, 

prof. univ. dr. Daniel David.

Program de master european 
în Cybersecurity la UBB

Studenţii români vor 

putea intra gratuit 

în orice bibliotecă univer-

sitară din ţară.

Studenţii vor avea acces 

gratuit la toate bibliotecile u-

niversitare din ţară, în urma 

unei iniţiative legislative care 

urmează să fi e promulgată de 

preşedintele Klaus Iohannis.

Până în prezent, studenţii 

români erau nevoiţi să achite 

abonamente la unele biblio-

teci din propriul buzunar.

Senatorul USR Irineu Da-

rău, membru în Comisia de 

învăţământ, a declarat că ini-

ţiativa elimină o discriminare 

între studenţii de la universi-

tăţi care au biblioteci proprii 

şi cei care sunt la universităţi 

care nu au aşa ceva.

„Avem patru mari univer-

sităţi – Bucureşti, Cluj, Timi-

şoara, Iaşi – care nu mai au 

nicio bibliotecă proprie, fi ind 

utilizată biblioteca central-u-

niversitară. Iar consiliile de 

administraţie ale bibliotecilor 

central-universitare din ţară 

stabilesc o taxă pentru elibe-

rarea permisului de acces la 

bibliotecile pentru studenţi. 

Această iniţiativă legislativă 

vine să corecteze anomalia pe 

care v-am descris-o şi să asi-

gure că orice student va avea 

acces egal şi gratuit atât la bi-

bliotecile universitare, cât şi 

la cele central-universitare”, 

a spus senatorul USR Irinel 

Darău, membru în Comisia 

de învăţământ.

Prin această iniţiativă, se 

modifi că art 202 din Legea 

Educaţiei Naţionale astfel în-

cât accesul la bibliotecile u-

niversitare şi central univer-

sitare este inclus în catego-

ria serviciilor complementa-

re gratuite din învăţământul 

superior de stat.

În prezent, studenţii de la u-

niversităţile care deţin o biblio-

tecă proprie au gratuitate la ac-

cesul în aceste biblioteci. Până 

în prezent, studenţii înmatricu-

laţi la universităţile care nu de-

ţin o bibliotecă proprie trebuiau 

să plătească serviciile bibliote-

cilor central-universitare.

Senatul este cameră deci-

zională, iar legea merge către 

preşedintele Klaus Iohannis 

pentru promulgare. După pro-

mulgare, legea trebuie publi-

cată în Monitorul Ofi cial şi 

apoi va intra în vigoare.

Studenţii, acces gratuit 
la toate bibliotecile universitare

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Potrivit primarului 

Emil Boc, 1331 de elevi 

au revenit luni, 6 decem-

brie, în clasele moderniza-

te de la Liceul Teoretic 

„Onisifor Ghibu” 

şi la Colegiul Tehnic 

„Ana Aslan”. Investiţia

 se ridică la peste 

11 milioane de euro 

din fonduri europene.

Un nou corp de clădire 
la Liceul Onisfor Ghibu

Proiectul de moderniza-

re a Liceului Teoretic „Oni-

sifor Ghibu” (V-VIII) din 

cartierul Grigorescu a fost 

finalizat la sfârşitul lunii 

noiembrie. Noul corp de 

clădire cu un regim de înăl-

ţime de P+3 cuprinde 33 

de săli de clasă şi 9 labora-

toare. De asemenea, sala de 

sport existentă a fost extin-

să şi modernizată.

Pentru creşterea eficien-

ţei energetice au fost insta-

late surse de energie rege-

nerabilă: panouri fotovolta-

ice pentru producere de ener-

gie electrică şi panouri so-

lare pentru producere de a-

pa caldă menajeră.

Modernizarea Colegiului 
Ana Aslan a costat 
5 milioane de euro

Investiţia pentru moderni-

zarea şi extinderea Colegiu-

lui Tehnic „Ana Aslan” s-a 

ridicat la peste cinci milioa-

ne de euro, bani proveniţi din 

fonduri europene. În urma 

lucrărilor, unitatea de învă-

ţământ benefi ciază de 17 săli 

de clasă, 10 laboratoare cu 

specifi c profesional (coafură, 

estetică, biologie, fi zică şi in-

formatică) şi o nouă sală de 

sport. Clădirea foloseşte sur-

se de energie regenerabilă 

pentru producerea energiei 

electrice – panouri fotovolta-

ice, iar pentru producerea de 

apă caldă – panouri solare 

integrate în sistemul automat 

de management al consumu-

lui (BEMS – Building Energy 

Management System).

Sistemul de management 

energetic integrat permite şi 

controlul corpurilor de ilumi-

nat (LED), controlul centra-

lelor termice în condensaţie 

(cu randamente ridicate) şi 

controlul centralelor de tra-

tare a aerului, montate în in-

terior, pentru asigurarea ae-

rului proaspăt în sălile de cla-

să şi în spaţiile anexe (bibli-

oteca, sală profesorală, biro-

uri).Şcoala dispune şi de o 

nouă sală de sport.

Prin fi nalizarea investiţiei 

municipalitatea vizează creş-

terea accesului, calităţii şi 

atractivităţii educaţiei prin do-

tarea cu echipamente didac-

tice, echipamente IT, moder-

nizarea utilităţilor şi crearea 

de facilităţi speciale pentru 

persoanele cu dizabilităţi în 

vederea reducerii abandonu-

lui şcolar şi a părăsirii timpu-

rii a şcolii. Proiectul este fi -

nanţat din fonduri europene 

prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020.

20% din impozite, 
reinvestite în educaţie

Potrivit lui Emil Boc, în 

municipiul Cluj-Napoca, 20% 

din impozitele şi taxele loca-

le sunt reinvestite în infra-

structura educaţională.

„În Cluj-Napoca, 20% din 

impozitele şi taxele locale sunt 

reinvestite în infrastructura 

educaţională, cât şi în politici 

publice pentru elevi şi stu-

denţi. Investiţia în educaţie 

este cea mai sigură investiţie 

din lume, deoarece este lipsi-

tă de grija falimentului”, a 

transmis primarul Emil Boc.

Mai multe şcoli din 
Cluj-Napoca, modernizate

În total, cu ajutorul fondu-

rilor europene vor fi  moder-

nizate patru şcoli din Cluj-Na-

poca. Este vorba despre Lice-

ul Onisifor Ghibu, Colegiul 

Tehnic Ana Aslan, Şcoala Ni-

colae Iorga şi Seminarul Or-

todox, iar valoarea totală de 

investiţii este de 20 de mili-

oane de euro.

Două şcoli modernizate din Cluj
şi-au redeschis porţile pentru elevi
Peste 1.000 de elevi s-au mutat luni, 6 decembrie, în clase, laboratoare şi săli de sport 
la cele mai înalte standarde, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” şi la Colegiul Tehnic „Ana Aslan”.

Peste 1.000 de elevi au revenit luni în clase, laboratoare şi săli de sport la cele mai înalte standarde

La cele două unităţi de învăţământ s-au realizat următoare-
le lucrări:

¤ Extinderea imobilului cu spaţii de învăţământ cu un corp nou

¤ Redistribuirea unor funcţiuni în imobilul existent

¤ Echiparea clădirii existente cu facilităţi pentru persoane 
cu dizabilităţi: rampe, grup sanitar pe fi ecare nivel și ascen-
sor cu cabină

¤ Înlocuirea fi nisajelor la corpurile de clădiri existente și în-
locuirea integrală a instalaţiilor sanitare, electrice, încălzire 
în imobilele existente

¤ Instalarea sistemelor de climatizare (încălzire, ventilare, 
răcire) și alimentare cu apă

¤ Instalarea unui sistem de management energetic integrat 
de tip BEMS

¤ Extinderea zonei anexelor sălii de sport

¤ Instalarea surselor de energie regenerabilă: panouri foto-
voltaice pentru producere de energie electrică și panouri so-
lare pentru producere de apa caldă menajeră.

Ce lucrări au fost realizate?
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Luni, consilierii locali 

au aprobat reamenajarea 

Pieţei Karl Liebknecht 

şi a străzilor adiacente, 

zona urmând să devină 

centru de cartier pentru 

Iris, cu spaţii verzi şi pie-

tonale extinse, în detri-

mentul maşinilor. Odată 

cu aceasta, a revenit în 

discuţie redenumirea pie-

ţei care poartă numele 

unuia dintre fondatorii 

Partidului Comunist 

German, Karl Liebknecht.

Numele, dincolo de faptul că 

este greu de pronunţat, este prin-

tre ultimele din municipiu care 

nu au fost schimbate după că-

derea regimului comunist.

Consilierul local USR Ale-

xandra Oană a postat pe pa-

gina sa de Facebook o posta-

re prin care le cere părerea 

clujenilor despre oportunita-

tea redenumirii pieţei, dar şi 

despre care ar trebui să fi e no-

ul nume al pieţei.

„Sunt multe subiecte pre-

sante pe agenda publică, dar 

una din temele care de obicei 

trec neobservate şi care me-

rită mai multă atenţie din par-

tea noastră e cea legată de nu-

mele pe care le poartă străzi-

le sau pieţele oraşului.

În şedinţa de ieri (luni – 

n.red.) a Consiliului Local am 

aprobat reamenajarea Pieţei 

Karl Liebknecht şi a străzilor 

adiacente – zona urmând a 

deveni un veritabil centru de 

cartier pentru Iris. Piaţa Karl 

Liebknecht este printre ulti-

mele locuri din Cluj ce încă 

poartă un nume din Epoca de 

Aur, Karl Liebknecht fi ind unul 

dintre cei doi fondatori ai Par-

tidului Comunist German. Aşa 

cum au punctat mai multe 

voci de-a lungul timpului, 

avem nevoie de simboluri ca-

re să reprezinte clujenii, iar 

de numele lui Karl Liebkne-

cht nu ne leagă nimic. (…) 

Credeţi că e oportun să pro-

punem schimbarea numelui 

Pieţei Karl Liebknecht şi ce 

nume ar trebui să poarte vii-

torul centru de cartier Iris?”, 

a arătat Oană.

Care ar putea fi  numele 
nou al Pieţei?

Locuitorii din Iris au pro-

pus în cadrul unei dezbateri 

publice organizate de Centrul 

de Inovare şi Imaginaţie Civi-

că schimbarea numelui pieţei 

Karl Liebknech. Propunerea 

a venit atunci din partea An-

nei Katona, locuitoare a zo-

nei vizate, care a sugerat re-

venirea la numele vechi al pie-

ţei, „Sfânta Treime”.

„Piaţa noastră se numeşte 

«Karl Liebknecht», iar oame-

nii nu reuşesc să scrie ori să 

pronunţe corect acest nume. 

Aş vrea să propun să ne în-

toarcem la numele care a fost 

pe vremuri, şi anume «Sfân-

ta Treime», piaţa fi ind şi în 

apropierea bisericii cu acelaşi 

nume”, a subliniat locuitoa-

rea, în cadrul dezbaterii.

Directorul de dezvoltare în 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 

Ovidiu Cîmpean, a asigurat că 

se are în vederea o eventuală 

modifi care a numelui pieţei.

„Au mai fost discuţii pe acest 

subiect, fi ind propuse nume ale 

pieţei precum «Regele Mihai» 

sau «Piaţa Alba Iulia». Am fă-

cut o analiză şi am constatat 

că sunt undeva la peste 80 de 

locuitori care au în buletin a-

ceastă adresă. Poate reuşim să 

facem un chestionar cu locui-

torii din zonă, pentru a vedea 

dacă majoritatea vor fi  de acord. 

Noi suntem deschişi să luăm 

în calcul această propunere”, 

a declarat Ovidiu Cîmpean.

Se schimbă numele 
Pieţei Karl Liebknecht?
Odată cu aprobarea proiectului de modernizare a unor străzi 
din cartierul Iris, revine în discuţie redenumirea Pieţei Karl Liebknecht

A revenit în discuţie redenumirea pieţei care poartă numele unuia dintre fondatorii 
Partidului Comunist German, Karl Liebknecht

Ministrul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei (MDLPA), 

Cseke Attila, a anunţat, 

luni, că un număr record 

de 1.009 candidaţi s-au 

înscris la examenele de 

atestare tehnico-profesio-

nală a verifi catorilor 

de proiecte şi a experţilor 

tehnici în construcţii.

Potrivit unui comunicat al 

MDLPA, cei care şi-au depus 

cu succes candidatura pot do-

bândi, conform reglementări-

lor Ordinului MDLPA 817/2021, 

atestarea prin susţinerea unui 

examen scris, de tip test grilă.

Examenele vor fi  organi-

zate în Bucureşti, Cluj, Iaşi 

şi Timişoara, în perioada 18 

– 21 decembrie, iar calenda-

rul şi regulile sesiunii de ates-

tare tehnico-profesională pot 

fi  consultate pe site-ul ofi ci-

al al MDLPA.

„Conform noilor reglemen-

tări, dacă în oricare dintre cen-

trele universitare se înscriu 

peste 25 de candidaţi, exame-

nele se vor organiza inclusiv 

în acel municipiu. Numărul 

mare de candidaţi înscrişi ara-

tă nevoia consolidării corpu-

lui de verifi catori de proiecte 

şi experţi tehnici în construc-

ţii. Vom organiza examene de 

atestare transparente şi previ-

zibile”, a afi rmat Cseke Atti-

la, citat în comunicat.

El a amintit că actele nor-

mative care reglementează 

atestarea verifi catorilor şi a 

experţilor în construcţii au 

fost modifi cate în contextul 

în care există o lipsă „acută” 

în acest domeniu.

„Verifi catorii de proiecte 

şi experţii tehnici se asigură 

că orice construcţie din do-

meniul public sau privat es-

te sigură şi conformă cu stan-

dardele de siguranţă la incen-

diu, în caz de seism sau de 

igienă, de exemplu. Totuşi, 

sunt multe judeţe din ţară 

unde nu avem experţi şi ve-

rifi catori atestaţi, iar exame-

nele se organizau foarte greu 

conform reglementărilor 

vechi. Vrem să construim cre-

şe sigure din punct de vede-

re seismic şi ne dorim spita-

le verifi cate de experţi teh-

nici în siguranţă la incendiu. 

Vrem să ne asigurăm că fi e-

care construcţie publică sau 

privată este sigură pentru oa-

meni. Din acest motiv, am 

modifi cat reglementările pri-

vind atestarea experţilor şi a 

verifi catorilor, iar acum se 

vor organiza primele exame-

ne conform acestor noi regle-

mentări. Mulţumesc pentru 

sprijinul de specialitate acor-

dat de universităţile tehnice 

şi pentru rolul lor în pregăti-

rea acestor examene”, a com-

pletat ministrul Dezvoltării.

Peste o mie de candidaţi la examenul 
de atestare a verificatorilor de proiecte

Piaţa Karl Liebknecht va fi  modernizată și rea-
menajată, făcând loc spaţiilor pietonale și „sha-
red-space”, în detrimentul betoanelor și a mași-
nilor parcate pe trotuare. Consilierii locali ai 
municipiului Cluj-Napoca au aprobat, în ședinţa 
din 6 decembrie, documentaţia și indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajarea unor legături pietonale între 
Piaţa Karl Liebknecht – Parcul Iris și străzile adi-
acente”. Valoarea lucrărilor este estimată la 
27,5 milioane de lei. Proiectul a fost adoptat de 
consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Zona Pieţei Karl Liebknecht și a Parcului Iris vor 
primi o atenţie specială, în încercarea de a le re-

da și consolida rolul iniţial de centru, respectiv 
de sub-centru de cartier. Studiul urmărește toto-
dată îmbunătăţirea calităţii locuirii, a mobilităţii 
și a factorilor de mediu în cartierul Iris, prin opti-
mizarea reţelei de spaţii publice și spaţii verzi.
Prin noile amenajări, sunt prioritizate compo-
nentele pietonale, velo și vegetale ale spaţiului 
public, fără însă a pierde din vedere fl uiditatea și 
siguranţa trafi cului motorizat. Se propune, de a-
semenea, implementarea de tehnologii urbane 
moderne, performante energetic și informaţio-
nal, orientate spre o evoluţie sustenabilă a carti-
erului și a orașului în ansamblu: iluminat LED, fa-
cilităţi pentru vehicule electrice, sisteme wi-fi  etc.

Piaţa Karl Liebknecht va fi modernizată

Mircea Abrudean, fostul 

prefect al Clujului, a fost 

numit şef al cancelariei 

premierului Nicolae Ciucă.

Conform unor surse gu-

vernamentale, numirea lui 

Mircea Abrudean în funcţia 

de şef al cancelariei premi-

erului urmează să fie publi-

cată în cursul zilei de marţi 

în Monitorul Oficial, scrie 

infocluj.eu.

Tot marţi, premierul Ciu-

că l-a numit pe Marian Ne-

acşu secretar general al Gu-

vernului, decizia fiind pu-

blicată în Monitorul Ofici-

al. Marian Neacşu a fost sus-

ţinut de Marcel Ciolacu pen-

tru funcţia de secretar ge-

neral al Guvernului. Cu pri-

vire la numire, liderul PSD 

a declarat: „E un om serios. 

Nu vorbesc de un corupt. 

Marian Neacşu, propunerea 

PSD pentru funcţia de se-

cretar general al Guvernu-

lui, nu a dat nimănui în cap, 

nu este vreun tâlhar”, a de-

clarat preşedintele PSD.

Ce presupune funcţia 
de secretar general?

Fost prefect al judeţu-

lui Cluj, Mircea Abrudean 

este acum secretar gene-

ral adjunct al guvernului, 

fiind propulsat în funcţie 

de Emil Boc, susţinătorul 

său politic. Mircea Abru-

dean a ocupat anterior 

funcţia de secretar gene-

ral adjunct al Guvernului, 

cu rang de secretar de stat, 

în Guvernul Cîţu. Recent, 

Abrudean a demisionat din 

poziţia de administrator 

din board-ul Transgaz.

Abrudean a ocupat func-

ţia de prefect al judeţului 

Cluj din 13 decembrie 2019, 

până în 3 februarie 2021.

Secretarul general al gu-

vernului este un perso-

naj-cheie în structura exe-

cutivului. El controlează tot 

fluxul de documente legate 

de pregătirea şedinţelor de 

guvern, de avizarea proiec-

telor legislative. În plus, Se-

cretariatul General al Guver-

nului controlează mai mul-

te instituţii şi companii de 

stat, dintre care unele cu 

bugete uriaşe (Transgaz şi 

Transelectrica).

Mircea Abrudean, care a 

condus Prefectura Cluj pe 

timp de pandemie, a pier-

dut funcția de prefect al Clu-

jului, în urma unei negoci-

eri PNL – UDMR, și pleacă 

la București. În locul lui 

Abrudean, prefect al Cluju-

lui a ajuns Tasnadi Szilard, 

membru UDMR.

Fostul prefect, șef al 
cancelariei premierului
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Cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Aviaţiei 

Civile, la Aeroportul 

Internaţional Cluj a avut 

loc un eveniment cu lansa-

re de carte şi expoziţie 

dedicate împlinirii a 90 

de ani de la stabilirea 

a două recorduri mondiale 

pentru salt cu paraşuta 

de către Smaranda Brăescu.

Astfel, în incinta aeropor-

tului a avut loc vernisajul u-

nei expoziţii de fotografi e des-

pre viaţa şi cariera Smarandei 

Brăescu, prima femeie cu bre-

vet de paraşutist din România.

Recorduri stabilite 
de Smaranda Brăescu 
în urmă cu 90 de ani

Totodată, cu ocazia împlini-

rii a 90 de ani de la stabilirea re-

cordurilor mondiale de salt cu 

paraşuta de către Smaranda 

Brăescu în 1931, a avut loc lan-

sarea cărţii „Smaranda Brăescu 

– Lăsaţi-mă să zbor!”, editată de 

Asociaţia Română pentru Propa-

gandă şi Istoria Aeronauticii Cluj, 

sub coordonarea comandorului 

Av. r. Laurenţiu Buzenchi.

Directorul general al Aero-

portului Internaţional Cluj, 

David Ciceo, a susţinut discur-

sul de deschidere a evenimen-

tului, în care a transmis un me-

saj de felicitare tuturor celor 

care îşi desfăşoară activitatea 

în domeniul aviaţiei civile.

„În 7 decembrie este Ziua 

Internaţională a Aviaţiei Civile. 

Cu acest prilej, domnul coman-

dor aviator în rezervă Lauren-

ţiu Buzenchi şi Asociaţia de Pro-

pagandă şi Istoria Aeronauticii 

Cluj au organizat o expoziţie 

prin care scot în evidenţă reali-

zările remarcabile ale Smaran-

dei Brăescu, o paraşutistă de ni-

vel mondial, cu recorduri mon-

diale, care a adus cinste şi mân-

drie României şi care este strâns 

legată de Cluj, pentru că a tră-

it o perioadă la Cluj şi este în-

mormântată aici. România are 

tradiţii puternice în aviaţia civi-

lă. Smaranda Brăescu este un 

exemplu pentru aceste realizări 

foarte importante ale aviaţiei ci-

vile din România”, a declarat 

David Ciceo.

O treime din angajaţii 
aeroportului sunt femei

David Ciceo a transmis că, 

din numărul total de circa 1.200 

de angajaţi care activează în 

perimetrul Aeroportului Cluj, 

o treime sunt femei, arătând că 

regia susţine egalitatea de şan-

se şi sprijină activitatea feme-

ilor în domeniul aeronautic.

„Smaranda Brăescu este nu 

numai o personalitate a aviaţi-

ei civile mondiale, dar a inspi-

rat şi foarte multe femei. În ce 

priveşte Aeroportul Internaţio-

nal „Avram Iancu” Cluj, în pe-

rimetrul aeroportului, instituţi-

ile şi societăţile care lucrează 

sunt peste 1.200 de angajaţi, 

dintre care o treime sunt femei. 

Noi, aeroportul şi instituţiile ca-

re activează aici avem o politi-

că de egalitate de şanse şi sun-

tem încântaţi să sprijinim dom-

nişoarele şi doamnele în avia-

ţia civilă”, a adăugat Ciceo.

7 decembrie, 
Ziua Aviaţiei Civile

În fiecare an, la data de 

7 decembrie este sărbători-

tă Ziua Internaţională a Avi-

aţiei Civile, stabilită se Or-

ganizaţia Internaţională a 

Aviaţiei Civile (ICAO).

La eveniment au partici-

pat reprezentanţii societăţii 

academice clujene, cadre mi-

litare şi reprezentanţi ai au-

torităţilor locale şi judeţene.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj este pri-

mul aeroport regional al ţă-

rii în ceea ce priveşte nu-

mărul de pasageri şi are în 

derulare mai multe proiec-

te de dezvoltare astfel încât 

să asigure pasagerilor şi co-

laboratorilor servicii de cea 

mai înaltă calitate. Totoda-

tă, Aeroportul Internaţional 

Cluj are o contribuţie majo-

ră în dezvoltarea economi-

că a regiunii.

Foto: La Aeroportul Cluj 
a avut loc un eveniment 

cu lansare de carte şi expoziţie

Lansare de carte 
şi expoziţie, la Aeroport
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a marcat 
marţi, 7 decembrie 2021, Ziua Internaţională 
a Aviaţiei Civile, printr-o expoziţie şi lansare de carte

Prima femeie parașutist 
din România s-a născut 
pe 24 iulie l897 în satul 
Hănţești-Moldova. 
Lipsurile materiale i-au 
determinat pe părinţii ei 
s-o dea la internatul azi-
lului „Elena Doamna” 
din București, ctitorit de 
soţia domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza. 
Disciplina severă din ca-
drul internatului și lipsa 
căldurii vieţii de familie 
i-au modelat un caracter 
fără elanuri romantice.

În ziua de 2 octombrie 
1931, escortată de două 
avioane – unul cu me-
dic, celălalt cu comisarul 
sportiv al Aeroclubului, 
cu barografele sigilate 
de o comisie specială de 
ofi ţeri superiori, au decolat de pe Pipera până la 6000 de me-
tri, de unde s-a aruncat. Barografele au înregistrat 6000 de 
metri iar altimetrul avionului 6200 de metri. Astfel, ea a înre-
gistrat în 1931 primul record mondial feminin în domeniul pa-
rașutismului și a devenit recordman naţional absolut. 

În urma unui reumatism cronic și oboselii acumulate după 
atâtea eforturi care au vlăguit puterile fostei recordmane ab-
solute a parașutismului mondial, a încetat din viaţă pe 2 fe-
bruarie 1948 și este înhumată în Cimitirul Central din Cluj.

Cine a fost Smaranda Brăescu?
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A venit perioada din an 

în care artifi ciile şi petar-

dele sunt nelipsite. 

Poliţiştii clujeni avertizea-

ză că, pe cât de atractiv 

poate părea jocul cu 

petarde sau artifi cii, pe 

atât poate fi  de periculos.

Pe cât de distractive sunt 

artificiile şi petardele, pe a-

tât este de periculoasă folo-

sirea lor. Folosirea incorec-

tă a artificiilor şi petardelor 

poate cauza o serie de eve-

nimente neplăcute si acci-

dente cumplite.

„Ne amintim şi noi, în 

copilărie eram vrăjiţi de 

spectacolul luminilor, însă 

pe cât de atractiv poate pă-

rea jocul cu petarde sau ar-

tificii, pe atât este de peri-

culos! Protejaţi copiii şi nu 

le permiteţi utilizarea arti-

colelor pirotehnice!”, au 

transmis reprezentanţii In-

spectoratului de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj.

Potrivit Legii nr. 126/1995, 

doar persoanele cu vârsta 

de peste 16 ani pot utiliza 

anumite articole pirotehni-

ce de divertisment, cele ca-

re prezintă un risc foarte 

scăzut şi un nivel de zgo-

mot mic. Persoanele care nu 

respectă regulile privind de-

ţinerea şi utilizarea artico-

lelor pirotehnice vor fi sanc-

ţionate cu amenzi de până 

la 7.500 de lei.

Persoanele fi zice nu au vo-

ie să cumpere şi să foloseas-

că decât materiale pirotehni-

ce din categoria F1, care nu 

conţin mai mult de 3 grame 

de amestec pirotehnic.

La categoria menţionată 

mai sus se numără şi artico-

le pirotehnice de divertisment 

şi anume focuri bengale, be-

ţişoare bengale, pocnitori de 

Crăciun, jerbe, granule scân-

teietoare, chibrituri detonan-

te, pocnitori pentru petreceri, 

scântei, pocnitori cu confetti 

şi bobiţe explozive.

Când este interzisă 
folosirea petardelor?

• între orele 24.00 – 06.00, 

cu excepţia evenimentelor 

de interes local, naţional sau 

internaţional, în baza apro-

bării autorităţilor locale;

• la o distanţă mai mică de 

50 m de construcţiile de lo-

cuinţe cu până la 4 niveluri 

şi la mai puţin de 100 m fa-

ţă de cele cu peste 4 niveluri;

• la o distanţă mai mică de 

500 m de instalaţiile elec-

trice de înaltă tensiune, de 

locurile de depozitare şi li-

vrare a combustibililor li-

chizi sau solizi, de instala-

ţiile de gaze;

• la o distanţă mai mică de-

cât cea prevăzută de regle-

mentările în vigoare pentru 

obiectivele chimice şi petro-

chimice ori pentru alte obiec-

tive care prezintă pericol de 

incendiu sau explozie;

• în locurile în care există 

riscul producerii de alune-

cări de teren, avalanşe sau 

căderi de pietre;

• pe drumurile publice deschi-

se circulaţiei rutiere, pe aleile 

pietonale şi în spaţii deschise 

cu aglomerări de persoane;

• la o distanţă mai mică de 

500 m de păduri.

Constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu închisoa-

re de la 3 luni la un an sau 

cu amendă:

• orice operaţiune cu artico-

le pirotehnice, efectuată fă-

ră drept

• comercializarea articole-

lor pirotehnice din catego-

riile 1 şi P1 către persoane-

le care nu au împlinit vâr-

sta de 18 ani

• comercializarea către pu-

blicul larg a articolelor pi-

rotehnice destinate de că-

tre pirotehnicieni

Ce artificii sunt permise în această perioadă?

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Marius Peştean, un tânăr 

student la Facultatea 

de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale 

Comunicării din cadrul 

Universităţii „Babeş 

Bolyai” din Cluj-Napoca, 

a reuşit în mai puţin 

de cinci ani să parcurgă 

peste de 10.000 de km 

cu bicicleta.

Într-un interviu acordat pen-

tru monitorulcj.ro, Marius Peş-

tean a povestit despre pasiu-

nea lui pentru pedalat, trase-

ele cele mai potrivite în apro-

piere de Cluj şi ce nu trebuie 

să îi lipsească niciunui biciclist 

când pleacă în drumeţie.

Mersul pe bicicletă, de la 
necesitate la pasiune

Marius şi-a descoperit pasi-

unea pentru pedalat dintr-o sim-

plă necesitate. El a realizat că 

se poate deplasa mai efi cient de 

la casa bunicilor până la cea a 

mamei sale pe două roţi.

„Pe la 7-8 ani am învăţat să 

mă dau pe bicicletă, dar nu 

eram foarte atras ideea. Ulteri-

or, lucrurile s-au schimbat, ma-

ma mea s-a mutat din casă şi 

trebuia să merg în anumite zi-

le să mă văd cu ea. Niciodată 

nu am avut răbdarea să stau 

după autobuz, aşa că am înce-

put să folosesc bicicleta. Iniţi-

al nu ştiam cum se schimbă vi-

tezele corect, nu ştiam să am 

o poziţie corectă pe bicicleta, 

erau nişte dureri enorme dar 

îmi plăcea că merg cu bicicle-

ta. La început mi-a fost frică să 

ies în trafi c cu ea, să nu mă lo-

vească o maşină”, a declarat 

Marius pentru monitorulcj.ro

După ce anii au trecut, mer-

sul pe bicicletă a devenit pa-

siunea lui Marius. Visul său 

este să îşi deschidă un service 

pentru biciclete şi un magazin 

pentru cei pasionaţi de ciclism.

„Cu timpul, am început să 

folosesc tot mai des bicicleta 

şi să mă documentez despre 

ce fac greşit. După am prins 

curaj, «m-am aruncat» în tra-

fi c între maşini, semne de cir-

culaţie, stop-uri şi aşa am în-

văţat cum se circulă în trafi c 

ca şi biciclist. Simt o nebunie 

mare când mă urc pe bicicle-

ta. Nu pot să spun dacă este 

o stare de fericire sau de ne-

bunie. Este un mix de elemen-

te foarte haotic care îmi adu-

ce fericire şi linişte sufl eteas-

că. De multe ori, această sta-

re mă face să pedalez tot mai 

mult, să mă plimb tot mai mult 

şi să văd tot mai multe locuri 

extraordinare din apropierea 

oraşului”, a spus Marius.

Trasee în apropiere 
de Cluj-Napoca

Pe site-ul strava.com, Ma-

rius a realizat mai multe tra-

see potrivite pentru fi ecare bi-

ciclist, de la cei mai experi-

mentaţi, până la cei care abia 

au descoperit pasiunea pen-

tru biciclism. El încheie anul 

2021 cu 22 de curse la activ 

şi peste 10.000 de kilometri 

parcurşi, dintre care 468 de 

kilometri doar în 2021.

„Pe la 10.000 de km am 

pierdut socoteala, majoritatea 

au fost făcute în oraş, ulterior 

i-am pus şi pe cei care îi fac 

în afara oraşului pentru antre-

namente prin păduri, câmpii 

şi dealuri (…) Partea bună pen-

tru biciclişti este că pot expe-

rimenta atât pădurile, cât şi 

asfaltul. Un traseu care pot 

spune că le are pe toate şi îţi 

oferă un moment de linişte es-

te Cluj-Napoca – Chinteni – 

Răscruci – Apahida – Cluj-Na-

poca”, a afi rmat tânărul.

Potrivit lui Marius, traseul 

acesta este cel mai complex 

din câte a parcurs, datorită zo-

nei de urcuş din apropierea co-

munei Chinteni, care „te sea-

că de puteri”. Pe lângă zona 

respectivă există multe serpen-

tine care îi „ţin în priză” pe bi-

ciclişti şi trebuie să fi e atenţi 

cum îşi gestionează energia.

„Urcarea după Chinteni te 

seacă rău de tot, după urmea-

ză o tonă de serpentine, te ţi-

ne în priză şi pune inima «ca 

lumea» în funcţiune. Dar du-

pă, urmează mulţi kilometri 

de plat care te ajută să te re-

generezi. Depinde de la om 

la om cum reuşeşte să facă 

traseul, eu l-am făcut în 4-5 

ore, fără grabă şi fără ritm 

alert”, a adăugat băiatul.

Un alt traseu pe care Ma-

rius îl recomandă bicicliştilor 

este Cluj-Napoca – Floreşti – 

Gilău – Lacul Someşul Cald. 

Acest traseu este potrivit pen-

tru cei care doresc un moment 

de relaxare, chiar dacă bici-

cliştii trebuie să fi e atenţi la 

maşini la ieşirea din Cluj-Na-

poca spre Floreşti. În marea 

majoritate din traseu drumul 

este drept. Traseul se parcur-

ge în 2-3 ore, iar distanţa lui 

este de 56 km.

Pe lângă cele două trasee 

menţionate mai sus, un alt 

traseu pentru amatori este 

Cluj-Napoca – Făget – Vârful 

Peana – Cluj-Napoca.

Potrivit lui Marius acest 

traseu este potrivit pentru o-

rice tip de bicicletă şi poate fi  

parcurs în 3 ore. Bicicliştii pot 

avea parte de puţină adrena-

lină dacă decid să urce până 

la Vârful Peană, unde vor avea 

surpriza de a bea apă de la 

izvorul Sfântul Ion.

10.000 de kilometri pe bicicletă, prin Cluj
Mersul pe bicicletă este sănătate „curată”. Marius Peştean, un tânăr pasionat de pedalat, 
spune că pentru el, mersul pe bicicletă este o modalitate de relaxare.

Marius Peştean a reuşit în mai puţin de cinci ani să parcurgă peste de 10.000 de km cu bicicleta.

Reprezentanți IPJ Cluj

 „Ne amintim şi noi, 
în copilărie eram 
vrăjiţi de spectacolul 
luminilor, însă 
pe cât de atractiv 
poate părea jocul cu 
petarde sau artifi cii, 
pe atât este 
de periculos! 
Protejaţi copiii 
şi nu le permiteţi 
utilizarea articolelor 
pirotehnice!“
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Irlanda impune 

de marţi noi restricţii 

în sectorul hotelier 

şi de agrement pentru 

a frâna pandemia de coro-

navirus, ceea ce va con-

duce la închiderea clubu-

rilor de noapte până cel 

puţin în luna ianuarie, 

relatează EFE.

Guvernul de la Dublin, o 

coaliţie între centrişti, demo-

crat-creştini şi verzi, a decis 

săptămâna trecută să înăs-

prească măsurile de control 

impuse sectorului de agre-

ment şi de turism, ca răspuns 

la apariţia noii variante Omi-

cron a coronavirusului.

Discotecile îşi vor închide 

porţile până la 9 ianuarie, în 

timp ce barurile şi restauran-

tele au un program fi xat pâ-

nă la miezul nopţii şi nu vor 

putea servi decât la mese cu 

maximum şase clienţi.

Toate activităţile de diver-

tisment, culturale şi sporti-

ve care au loc în interior vor 

trebui să-şi reducă capacita-

tea la 50 %, iar purtarea măş-

tii sanitare este obligatorie.

De asemenea, sălile de 

sport, de cinema şi de teatru 

vor trebui să ceară participan-

ţilor certifi catul verde, cum se 

întâmplă deja în restaurante, 

în timp ce acasă nu se vor pu-

tea întâlni decât patru persoa-

ne din cămine diferite.

Guvernul a anunţat aceas-

tă măsură la sfârşitul săptămâ-

nii trecute, subliniind că auto-

rităţile sanitare şi experţii „au 

dat clar de înţeles” că este ne-

cesară „limitarea contactelor” 

în perioada sărbătorilor de Cră-

ciun, ca urmare a numărului 

ridicat de contagieri şi apariţi-

ei noii variante Omicron.

Deocamdată, nu s-a detectat 

decât un singur caz cu noua va-

riantă în Irlanda, dar, potrivit 

ultimelor date, s-au înregistrat 

în ultimele 24 de ore 2.950 noi 

contagieri cu COVID-19.

De asemenea, rata de in-

fectare rămâne ridicată în ul-

timele 14 zile, cu 1.314 de ca-

zuri la 100.000 de locuitori.

Irlanda introduce 
noi restricţii anti-COVID 
înainte de Crăciun

Bill de Blasio, primarul 

oraşului New York, 

a anunţat luni că toţi 

angajaţii din sectorul 

privat vor fi  vizaţi 

de obligativitatea 

de a se vaccina împotriva 

noului coronavirus înce-

pând din 27 decembrie, 

informează AFP.

Edilul american a mers ast-

fel şi mai departe în această 

direcţie decât a făcut-o deja 

preşedintele Joe Biden, a că-

rui obligativitate de vaccina-

re, care ar trebui să intre în 

vigoare pe 4 ianuarie, dar 

care este în prezent suspen-

dată în urma unei decizii în 

instanţă, îi viza doar pe an-

gajaţii companiilor cu peste 

100 de salariaţi.

„Aici, la New York, am 

decis să lansăm un atac pre-

ventiv (împotriva noului co-

ronavirus, n.r.) pentru a fa-

ce într-adevăr ceva îndrăz-

neţ ca să oprim răspândirea 

COVID-19 şi pericolele pe 

care această boală le aduce 

pentru noi toţi”, a declarat 

Bill de Blasio pentru postul 

de televiziune MSNBC.

El a precizat că toţi „an-

gajaţii din sectorul privat din 

New York vor fi  vizaţi de 

obligativitatea de vaccinare 

începând din 27 decembrie”, 

o măsură care priveşte apro-

ximativ 184.000 de compa-

nii, societăţi şi magazine.

De altfel, începând de la 

aceeaşi dată, „newyorkezii cu 

vârste de peste 12 ani vor tre-

bui să prezinte dovada că au 

primit trei doze de vaccin”, a 

precizat actualul primar din 

New York, care va părăsi a-

ceastă funcţie pe 31 decem-

brie, când va fi  înlocuit de 

Eric Adams, ales în urma ale-

gerilor din 2 noiembrie.

Varianta Omicron a noului 

coronavirus a fost de acum 

confi rmată în cel puţin 15 sta-

te federale americane – inclu-

siv câteva cazuri în statul New 

York, unde se afl ă cel mai ma-

re oraş din Statele Unite, de-

osebit de afectat de pandemia 

de COVID-19 în 2020, cu cel 

puţin 34.000 de decese.

New York-ul impune 
vaccinarea pentru toți 
angajaţii din privat

Fiecare gospodărie 

din Ţara Galilor va avea 

posibilitatea de a planta 

un copac pe care îl va 

primi gratuit în cadrul 

unei scheme pentru com-

baterea schimbărilor cli-

matice, a anunţat guver-

nul galez, informează 

luni BBC News.

Această schemă le va ofe-

ri locuitorilor ocazia să alea-

gă un copac pe care doresc 

să-l planteze chiar ei sau să 

opteze pentru plantarea unui 

arbore de către Coed Cadw, 

fi liala din Ţara Galilor a 

Woodland Trust, cea mai ma-

re organizaţie caritabilă de 

conservare a pădurilor din 

Regatul Unit.

Copacii vor fi  disponibili în-

cepând din luna martie în cinci 

centre regionale, urmând ca 

până în luna octombrie 2022 

să fi e puse la dispoziţia cetă-

ţenilor 20 de astfel de centre.

Potrivit ministrului adjunct 

pentru schimbări climatice, 

Lee Waters, costurile acestui 

proiect sunt estimate la apro-

ximativ 2 milioane de lire ster-

line, notează Agerpres.

O inspiraţie pentru viitor

În cadrul unei vizite efec-

tuate la unul dintre proiec-

tele de împădurire ale trus-

tului din apropiere de Gnoll 

Park din Neath, în regiunea 

Ţara Galilor de Sud, minis-

trul Waters şi-a exprimat 

speranţa că această campa-

nie va inspira familiile să 

continue să planteze singu-

re copaci în viitor.

„Trebuie să plantăm mult 

mai mulţi copaci pentru a ne 

atinge obiectivele privind 

schimbările climatice până la 

sfârşitul acestui deceniu. Tre-

buie să plantăm încă 86 de 

milioane de copaci în Ţara Ga-

lilor”, a spus ofi cialul guver-

nului de la Cardiff.

Acesta a mai precizat că nu-

mărul copacilor plantaţi trebu-

ie „să crească de 15 ori în fi e-

care an”, adăugând că aceas-

ta „este o provocare masivă”.

„Vrem ca gospodăriile să 

joace un rol. Pentru asta am 

lansat o adevărată chemare la 

luptă împtriva problemelor de 

mediu”, a precizat Waters.

Drumul către un milion 
de copaci plantaţi

„Este un lucru practic de-

oarece dacă fiecare gospo-

dărie ar planta un copac, 

am avea un milion de co-

paci plantaţi. Dar este vor-

ba şi despre creşterea gra-

dului de conştientizare, de 

a-i determina pe oameni să 

se gândească la natură şi la 

rolul pe care îl au arborii”, 

a adăugat ministrului ad-

junct pentru schimbări cli-

matice, Lee Waters.

Acesta a recunoscut că 

plantarea individuală a co-

pacilor nu reprezintă răs-

punsul pentru atingerea 

obiectivelor stabilite şi a de-

clarat că proprietarii de te-

renuri din Ţara Galilor, cum 

ar fi fermierii, ar trebui să 

joace şi ei un rol în acest 

sens. Se estimează că apro-

ximativ 10% din terenurile 

utilizate pentru producţia 

de hrană trebuie transfor-

mate în pădure.

„În primul rând, avem ne-

voie ca fermierii să plante-

ze mai mulţi copaci pe pă-

mânturile lor”, a spus Wa-

ters. Acesta a subliniat şi că 

„10% nu reprezintă o schim-

bare uriaşă. Există motive 

practice pozitive pentru ca-

re copacii îi pot ajuta pe fer-

mieri să-şi desfăşoare activi-

tăţile obişnuite. De aseme-

nea, intenţionăm să schim-

băm regimul de subvenţii, 

astfel încât fermierii să fi e 

stimulaţi să facă acest lucru”.

Consultările cu privire la pla-

nurile de creare a unei păduri 

naţionale în Ţara Galilor vor 

debuta la începutul anului vi-

itor, a mai adăugat ofi cialul.

„Trebuie neapărat să plan-

tăm o cantitate masivă de co-

paci şi să facem o mulţime 

de alte lucruri, dacă vrem să 

evităm catastrofa schimbări-

lor climatice”, a fost unul din-

tre avertismentele public lan-

sate de Lee Waters.

La rândul său, Natalie 

Buttriss, directoarea Coed 

Cadw, a declarat că „sun-

tem încântaţi să colaborăm 

cu guvernul galez în acest 

plan comunitar de oferire 

de copaci pentru ca mii de 

arbori indigeni să fie plan-

taţi. Vrem ca oameni din 

toate mediile să participe la 

plantarea pădurii naţionale 

pentru Ţara Galilor”.

Familiile din Ţara Galilor 
va primi un copac 
pe care să-l planteze
Acţiunea de împădurire este organizată de către asociaţia Coed Cadw, 
filiala din Ţara Galilor a Woodland Trust 

Autorităţile doresc să planteze încă 86 de milioane de copaci, în Ţara Galilor
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Constructorul auto ger-

man BMW a anunţat 

marţi că a vândut vehicu-

lul electric cu numărul un 

milion şi intenţionează ca 

până în 2025 să ajungă la 

un total de două milioane 

de astfel de unităţi vându-

te, informează Reuters.

Aproximativ 70% dintre 

vehiculele electrice vândute 

de BMW până acum sunt mo-

dele hibride, a precizat Pieter 

Nota, membru în Consiliul de 

Administraţie al BMW, la o 

masă rotundă cu jurnaliştii, 

adăugând că producătorul ger-

man crede că modelele hibri-

de vor continua să joace un 

rol important, în special în 

rândul consumatorilor care 

nu dispun de un acces facil 

la staţiile de încărcare.

Potrivit lui Pieter Nota, con-

tinuarea modernizării autoturis-

melor care folosesc motoare pe 

combustie internă reprezintă un 

alt pas important pentru a face 

industria auto mai sustenabilă.

„Numai atunci vom pu-

tea face o diferenţă în rân-

dul tuturor clienţilor”, a spus 

Pieter Nota.

BMW este un susţinător 

al necesităţii de a investi într-o 

gamă largă de tehnologii, mai 

degrabă decât să se concen-

treze doar pe autoturismele 

electrice pe baterie, pentru 

a reduce emisiile de CO2, şi 

se opune introducerii unor 

interdicţii ferme pentru au-

toturismele cu motoare pe 

combustie internă.

Grupul german şi-a propus 

ca în 2030 cel puţin 50% din 

vânzările sale globale să fi e 

complet electrice, dar cu toa-

te acestea a repetat în nume-

roase ocazii că lipsa infras-

tructurii de încărcare este o 

barieră majoră pentru a adop-

tare rapidă a vehiculelor elec-

trice de către consumatori.

Pieter Nota le-a mai spus 

jurnaliştilor că vânzările 

BMW în luna noiembrie au 

fost cu puţin sub cele din lu-

na noiembrie a anului tre-

cut, în condiţiile în care lip-

sa de cipuri a continuat să 

limiteze numărul de vehicu-

le oferite pe piaţă. Cu toate 

acestea, BMW este în conti-

nuare încrezător că venitu-

rile sale vor creşte compara-

tiv cu anul trecut.

BMW a vândut un milion 
de autoturisme electrice

„UE va răspunde în mod 

adecvat la orice nouă 

agresiune, inclusiv încăl-

cări ale dreptului interna-

ţional şi orice alte altă 

acţiune răuvoitoare desfă-

şurată împotriva noastră 

sau a vecinilor noştri, 

inclusiv Ucraina”, a afi r-

mat Ursula von der Leyen 

într-o declaraţie făcută 

prin videoconferinţă către 

ambasadorii ţărilor UE.

„Acest răspuns va lua for-

ma unei înăspriri şi extin-

deri solide ale regimurilor 

de sancţiuni existente. Şi pe 

deasupra suntem gata să lu-

ăm măsuri restrictive supli-

mentare”, a adăugat şefa 

executivului european.

UE a adoptat sancţiuni e-

conomice împotriva Rusiei du-

pă anexarea Crimeii în 2014, 

iar Moscova a răspuns prin 

măsuri similare.

Rusia, „activă” 
la graniţa cu Ucraina

Rusia concentrează de mai 

multe săptămâni trupe şi mij-

loace militare importante la 

frontiera cu Ucraina. Răspun-

sul european în cazul unei noi 

agresiuni ruseşti urmează să 

fi e discutat de miniştrii de ex-

terne ai UE la întâlnirea lor 

din 13 decembrie, înainte de 

un summit la Bruxelles, în 15 

decembrie, între liderii euro-

peni şi omologii lor din cinci 

dintre cele şase ţări din Par-

teneriatul Estic: Ucraina, Geor-

gia, R. Moldova, Armenia şi 

Azerbaidjan. Belarus s-a re-

tras din acest parteneriat.

Comisia Europeană lu-

crează la sancţiuni econo-

mice care urmează să fie 

propuse statelor membre ale 

blocului comunitar.

Printre altele, Ursula von 

der Leyen a denunţat în de-

claraţia sa tentativa fl agran-

tă a Moscovei „de a intimida 

guvernul reformator al Repu-

blicii Moldova prin manipu-

larea aprovizionării cu gaze 

într-un moment când preţu-

rile la energie sunt ridicate”.

„Trebuie să ne protejăm 

societăţile şi democraţiile de 

acest tip de joc de putere 

geopolitic cinic”, a pledat 

şefa executivului european.

„Vom prezenta în curând 

un nou instrument pentru 

a-i descuraja pe alţii să uti-

lizeze astfel de tactici de co-

erciţie împotriva noastră”, 

a anunţat Ursula von der 

Leyen, insistând asupra ne-

cesităţii de a-i putea sanc-

ţiona 'pe cei care exercită 

presiuni în mod nejustificat 

împotriva noastră”.

UE lucrează strâns 
cu NATO

UE lucrează strâns în co-

laborare cu NATO, din care 

fac parte 21 din cele 27 de 

state membre ale blocului 

comunitar, a insistat ea. 

„Dar Europa poate şi în mod 

clar trebuie să fie capabilă 

şi dornică să facă mai mult 

ea însăşi”, a subliniat Ursu-

la von der Leyen.

„Aceasta ne va ajuta să 

asigurăm stabilitatea în pro-

pria noastră regiune şi nu 

numai, să ne pregătim mai 

bine pentru noile amenin-

ţări”, a explicat oficialul UE.

Întâlnire între Biden 
şi Putin

Declaraţiile preşedintei 

Comisiei Europene intervin 

înaintea întâlnirii dintre pre-

şedinţii SUA şi Rusiei, Joe 

Biden, respectiv Vladimir Pu-

tin, în format de videocon-

ferinţă, la care va fi aborda-

tă situaţia legată de Ucrai-

na, o discuţie cu mize ma-

ri în cursul căreia preşedin-

tele american va încerca să-l 

descurajeze pe omologul său 

rus de la invadarea Ucrai-

nei, în timp ce mii de soldaţi 

ruşi sunt comasaţi în apro-

pierea graniţei ruso-ucraine-

ne, notează Reuters.

În ajunul discuţiei direc-

te cu Putin, a doua după re-

uniunea din iulie de la Ge-

neva, Joe Biden şi-a consul-

tat luni aliaţii europeni cu 

privire la eventuale sancţi-

uni împotriva Rusiei, încer-

când să prezinte un front 

comun în sprijinul suvera-

nităţii şi integrităţii teritori-

ale a Ucrainei.

Uniunea Europeană, pregătită 
să impună noi sancţiuni Moscovei, 
în caz de agresiune împotriva Ucrainei
Uniunea Europeană este pregătită să adopte sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în cazul 
unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anunţat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

UE este pregătită să adopte sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.
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* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalaţii sanitare, preţ 27.500 eu-
ro, negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-302177.

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.

¤ 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.

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

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

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53.000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 

în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

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

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

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

¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, te-
ren 850 mp. Preţ 42000 euro. 
Informaţii suplimentare la te-
lefon 0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0788-287268.

TERENURI

¤ Cumpăr teren în supr. de 
700-1000 mp, varianta Florești-
Donath, cu front la drum, acte. 
Ofer 15000-17000 euro, în 
funcție de amplasament, zonă, 
utilități. Tel. 0744-653097. (5.7)

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 

spâlat, balcon închis, frigider, cup-
tor cu microunde, preţ 220 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

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

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

APARTAMENTE

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

¤ 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 supli-
mentare sunaţi la 0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Pre-
fer o tânără familie serioasă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0743-330440.

¤ 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.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat, cart. Mă-
răști, zona Cinema Mărăști, preţ 
350 euro. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe 
mașină, 2018, LOGAN 1.0, ben-
zină + GLP, PRITAX + DANIEL. In-
formaţii la telefonl 
0724-681273. (3.5)

¤ Intelectuală, proaspăt pensio-
nată, caut loc de muncă ca 
agent de pază, îngrijire copii mi-
ci, am experienţă în ambele do-
menii sau muncă la domiciliu. 
Rog și ofer seriozitate. Aștept 
telefoane la nr. 0753-987284.

¤ Angajez muncitori pentru re-
paraţii la turla unei biserici în 
STANA. De preferinţă alpiniști 
industriali. Relaţii la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

SERVICII

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
în construcţii,

executăm acoperişuri 
BILKA de orice tip, 

mansardări şi orice tip 
de reparaţii.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0728-622230. 

(17.50)

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ
în construcţii

executăm acoperişuri de 
toate tipurile, ţiglă 
ceramică-metalică 

Tondach, 
Creaton-BILKA-Weterbest 

şi reparaţii urgente.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0754-839738, 
0731-569813. (14.45)

Transport marfă, 
debarasăm spaţii de orice 

fel, preluăm de la domiciliu 
orice nu mai ai nevoie: TV, 
frigidere, mobilă, moloz, 
lemne, curaţăm grădini.

Oferim seriozitate!
Telefon 0754-632471.

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de ame-
najări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând RENAULT CAPTURE, AB 
berlină, 22.000 km, 1197 
cmc, Euro 6, an de fabricaţie 
2018, benzină, culoare gri, 
preţ 12.000 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0743-028667.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 

Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ Vând far pentru autoturism 
DACIA LOGAN, preţ 50 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

ELECTRO

¤ Vând 2 termostate digitale 
de cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru cen-
trale termice. Informaţii la tele-
fon 0743-515388 sau 
0264-440108.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

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

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

UZ CASNIC

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier de magazin, 
culoare albă și maro, tejghea, 
8 corpuri cu dim. 110 x 30 x 
220, cu vitrină și rafturi din 
sticlă, în perfectă stare de 
funcţionare. Preţuri negociabi-
le. Informaţii și detalii la tele-
fon 0764-092212.

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

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

¤ Vând mobilier de magazin, 
culoare albă și maro, tejghea, 8 
corpuri cu dim. 110 x 30 x 220, 
cu vitrină și rafturi din sticlă, în 
perfectă stare de funcţionare. 
Preţuri negociabile. Informaţii 
și detalii la telefon 
0764-092212.

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, culoare maro, bine 
întreţinută. Preţ negociabil. Info-
maţii la telefon 0744-613954.

MESAJ

¤ Pierdut două brăţări din aur 
14 k și un medalion din aur 18 
k, în cart. Gheorgheni, zona 
Lidl-Kaufl and-Jysk sau str. N. Ti-
tulesc-Albii-Albac. Ofer 500 eu-
ro, preţul oferit de casele de 
amanet, reprezintă valore senti-
mentală. Tel. 0752-363431 sau 
0755-638101.

ANIMALE

¤ Dau spre adopţie pui de pisi-
că de 5 luni și de 2 luni, tigraţi, 
jucăuși, afectuoși, folosesc litie-
ra. Sunt vaccinaţi, au carnet de 
sănătate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0753-987284.

DIVERSE

¤ Vând arbuști de cătină, goji, 
coacăze, cireș, nuc, alun, diferite 
soiuri de zmeură, etc., preţurile și 
alte informaţii la livadă sau la nr. 
de telefon 0762-258062.

¤ Vând prune bio, nestropite, ro-
șii, bistriţe, grase galbene, pentru 
gem, compot, magiun și pentru 
ţuică, dar se pot și confi a, foarte 
coapte, gust deosebit, calitate. Se 
pot culege și de client, preţul diferă 
de cantitatea dorită și de urgenţa 
comenzii. Tel. 0762-258062.

¤ Vând pantofi  noi pentru copii 
între vârsta de 4-9 ani. Pentru in-
formaţii la telefon 0799-725180.

¤ Vând articole de îmbrăcăminte și 
încălţăminte pentru adulţi și copii de 
6-12 ani, articole de marochinărie, 
curele, portmonee, borsete din piele 
naturală. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 0762-258062.

¤ Vând curele din piele naturală, 
lungimea între 105-130 cm, lăţi-
mea între 2,5-5 cm, culori negre, 
maro și gri, portmoneu de damă 
și bărbaţi, borsete, se vinde la bu-
cată sau en-gros, preţ negociabil. 
Informaţii la telefon 0762-258062.
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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informaţii la telefon: 

tel 0752-449012

ANUNŢ VÂNZARE

Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proaspăt 
renovată, superfi nisată. 40mp utili, 60 mp total, curte tip 
terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere, 
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă afl ată în 
garanție, instalație pe cupru. 

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute 
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul 
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facultatea 
de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereastră. 

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756 De 17 ani oferim 

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică 
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet 
zaharat Hematologie LogopedieMedicină 
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie
Neurologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalm
ologieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatol
ogieOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie 
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere 
Psihologică Reumatologie GastroenterologieGeriatr
ie-GerontologieUrologie   nutritie si boli 
metaboliceEndocrinologie

Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Telefon/Fax: 0264-41-45-68   Mobil: 0729-15-86-00

Comercializează, formatează și montează 
acumulatori auto, 

acumulatori tracțiune, 
acumulatori staționări.

Reprezentanța Batrom 
din Cluj Napoca 

se afl ă pe strada Streiului, nr. 12

Program: L-V – 08.00-18.00
S: 08.00-13.00

www.batrom.row batrom rowww batrom ro
Batrom  

i li ă f t ă i t ă

reprezentanță și service

 Rombat SA Bistrița

ANUNŢ PUBLIC

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, ALINCO SRL 
anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii 
autorizatiei de mediu pentru obiectivele: CAEN 
5020-Intretinerea si repararea autovehiculelor,CAEN 
9301-Spalarea si curatatrea articolelor textile si a produselor 
din blana, la punctul de lucru din :Cluj-Napoca, strada Traian 
Vuia , nr 128 , judetul Cluj

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor Nr. 99, in zilele de luni intre 
orele 9.00-16.30, marti-joi intre orele 9.00-14.00, vineri 
intre orele 9.00-12.00.

ANUNŢ PUBLIC

Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, în calitate 
de administrator judiciar provizoriu al Fleet Self Point 
S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) 
prin Încheierea Civilă nr. 2347 pronunţată în ședinţa din 
data de 02.12.2021, în dosarul nr. 973/1285/2021, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii societăţii Fleet Self Point SRL (Cluj-Napoca, 

str. Lacul Roșu, nr. 3, sc. III, et. IV, ap. 39, jud. Cluj, 
J12/3312/2018, C.U.I. 39675437) că faţă de aceasta a 
fost deschisă procedura insolvenţei în formă generală 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor creditorilor 
la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de 
la data comunicării notifi cării privind deschiderea procedurii;

2. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei și a 
documentelor justifi cative este data de 12.01.2022;

3. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire 
și publicare a tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este data de 01.02.2022;

4. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este data de 
23.02.2022.

6. Termenul pentru continuarea procedurii este data de 
09.03.2022.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
09.02.2022, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar din 
București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, et. 1, cam. nr. 9, Sector 1.
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Potaissa Turda 
şi-a aflat adversara 
în European Cup
AHC Potaissa Turda, CS Minaur 
Baia Mare și CSM Focșani 2007 
și-au afl at, ieri, adversarele din 
optimile de fi nală ale competi-
ţiei masculine de handbal EHF 
European Cup, în urma tragerii 
la sorţi efectuate la Viena.
Potaissa va juca în prima man-
șă pe teren propriu cu echipa 
suedeză Alingsas HK, pe 12 sau 
13 februarie, Minaur va înfrun-
ta echipa greacă AC PAOK 
Salonic, iar CSM Focșani va 
evolua în deplasare, contra 
norvegienilor de la Naerboe IL. 
Partidele din manșa secundă 
sunt programate o săptămână 
mai târziu.
AHC Potaissa Turda, câștigătoa-
rea Cupei Challenge (fostul nu-
me al competiţiei) în 2018, a 
trecut în turul al treilea de ko-
sovarii de la KH Besa Famgas, 
după 28-30 la Peja și 29-26 
acasă. Alingsas HK a înregistrat 
o victorie categorică, 36-18 cu 
HC Tallinn, iar în Estonia scorul 
a fost egal, 32-32.
Minaur a reușit în turul anterior 
să recupereze un defi cit de patru 
goluri în faţa echipei RK Partizan 
Belgrad, 26-30, câștigând manșa 
secundă cu 28-23. PAOK a obţinut 
două victorii cu ZRHK Tenax 
Dobele (Lituania), 28-25 și 29-24.
CSM Focșani 2007, afl ată la pri-
mul său sezon în cupele euro-
pene, e eliminat echipa islan-
deză Haukar Hafnarfjoerdur, 
după 28-26 și 26-27. Naerboe 
IL a reușit să treacă de italienii 
de la Accademia Conversano, 
cu 31-27 în manșa secundă, 
după 25-27 în Italia.

Focar de COVID-19 
la Tottenham
Șase jucători și doi angajaţi ai clu-
bului englez de fotbal Tottenham 
Hotspur au fost testaţi pozitiv la 
COVID-19 după controlul săptă-
mânal efectuat de Premier 
League și înaintea meciului deci-
siv de joi cu Rennes din Grupa G a 
Europa Conference League.
Premier League a raportat 12 
cazuri pozitive în ultima săptă-
mână, un record care nu a mai 
fost atins din luna august.
Toţi cei depistaţi pozitiv vor fi  
supuși unor teste PCR pentru 
confi rmarea rezultatului. Din 
acest sezon, în Premier League 
se efectuează teste antigen, iar 
în cazurile pozitive se recurge la 
analize PCR pentru confi rmare.
Jucătorii infectaţi vor intra în izo-
lare pentru zece zile, ceea ce va 
reprezenta un dezavantaj major 
pentru Tottenham, care joi pri-
mește vizita lui Rennes, meciul 
fi ind arbitrat de românul Horaţiu 
Feșnic. Spurs și Vitesse Arnhem 
au ambele 7 puncte în grupă, în 
urma liderului Rennes, cu 11 
puncte. Echipa olandeză o va în-
frunta pe NS Mura din Slovenia.

Arbitru german
la CFR – Jablonec
Germanul Harm Osmers va arbi-
tra partida dintre CFR Cluj și FK 
Jablonec, care va avea loc joi, de 
la ora 19:45, pe Stadionul „Dr. 
Constantin Rădulescu” din 
Cluj-Napoca, în Grupa D a compe-
tiţiei de fotbal Europa Conference 
League, potrivit site-ului UEFA.
Arbitri asistenţi vor fi  Dominik 
Schaal și Robert Kempter, în 
timp ce al patrulea ofi cial a fos 
desemnat Robert Schroeder.

Pe scurt

Adrian Falub a fost numit, 

ieri, în funcţia de director 

tehnic al echipei de fotbal 

Academica Clinceni, potrivit 

site-ului ofi cial al clubului.

Înţelegerea dintre cele do-

uă părţi este valabilă până 

la finalul sezonului. Adrian 

Falub s-a aflat pentru prima 

data la conducerea tehnică 

a unei echipe în 2006. Atunci 

a condus-o pe Universitatea 

Cluj, echipă pe care a pro-

movat-o în Liga I. Adrian 

Falub mai are la activ încă 

două promovări, cu Unirea 

Alba Iulia şi FCM Târgu 

Mureş. Ultima dată a fost la 

conducerea tehnică a echi-

pei CSM Reşiţa.

„Cred că lotul pe care îl 

are Academica Clinceni es-

te bun, iar locul din clasa-

ment nu reflectă valoarea 

lui. În România, sistemul 

competiţional îţi dă posibi-

litatea să rezolvi probleme-

le în play-out. E o situaţie 

dificilă, dar nu imposibilă. 

Eu am nevoie de toţi jucă-

torii care sunt aici. Sper ca 

toată lumea să fie cu gân-

dul aici şi să rămână aici. 

Prioritare sunt cele trei me-

ciuri care au mai rămas de 

jucat în acest an. Trebuie să 

luăm cât mai multe puncte 

din aceste partide. Echipa a 

arătat că are calitate. Nu 

poţi să câştigi împotriva lui 

Dinamo dacă nu te antre-

nezi cum trebuie înainte de 

meci şi nu ai antrenor. As-

ta înseamnă că sunt jucă-

tori care au calitate”, a de-

clarat Adrian Falub.

Academica a început se-

zonul cu Ilie Poenaru pe 

banca tehnică, dar acesta a 

demisionat şi în locul său a 

venit Ionuţ Chirilă, de care 

clubul s-a despărţit în urmă 

cu o etapă. John Ene a fost 

antrenor interimar în două 

etape (etapa a 9-a, 0-1 cu 

FC Argeş, şi etapa a 18-a, 

1-0 cu Dinamo).

Academica este ultima 

în clasament, cu 7 puncte 

după 18 etape, Falub ur-

mând să debuteze oficial 

pe 10 decembrie, în depla-

sare, cu FC U Craiova 1948, 

în etapa a 19-a.

Adrian Falub, director tehnic 
la Academica Clinceni

Scrimera română 

Ana-Maria Popescu, vice-

campioană olimpică la 

Tokyo, şi-a anunţat, ieri, 

retragerea din activitate cu 

ochii în lacrimi, ea preci-

zând că nu mai are moti-

vaţie să mai continue după 

o carieră de 20 de ani.

Într-un clip video înregis-

trat imediat după câştigarea 

medaliei de argint la Cupa 

Mondială de spadă de la Du-

bai şi postat pe contul perso-

nal de YouTube, Ana-Maria 

Popescu a explicat că aceas-

ta a fost ultima sa competiţie.

„Oameni buni, asta a fost 

tot, se pare că se încheie cei 

20 de ani petrecuţi aici, în 

sala de scrimă. Aceasta a fost 

ultima competiţie pentru mi-

ne. Credeam cumva că sunt 

pregătită pentru momentul 

ăsta, pentru nu simt să merg 

mai departe. Asta a fost tot 

şi cumva din copilărie mi-am 

promis că o să simt atunci 

când e momentul să mă 

opresc. Şi acest moment a ve-

nit. Ştiu treaba asta, pentru 

că nu mai am motivaţie să 

merg mai departe, totul doa-

re prea tare. Cred că e mo-

mentul să încep o nouă via-

ţă sau o să am o viaţă în a-

fara sălii de scrimă. Cu sigu-

ranţă în sală voi mai reveni, 

dar niciodată nu voi mai îm-

brăca acest costum într-o 

competiţie ofi cială şi e greu”, 

a afi rmat ea.

„Am început fără podium, 

dar măcar termin cu podi-

um, chiar dacă pe locul 2. 

Mama a avut dreptate atunci 

când m-am întors de la pri-

mul Campionat Naţional cla-

sându-mă penultima... mi-a 

zis atunci că dacă întorc cla-

samentul invers mă simt vi-

cecampioană. Uite că azi 

chiar sunt vicecampioană. 

Anul ăsta chiar a fost de ar-

gint pentru mine. Dar sunt 

bucuroasă că deşi nu a fost 

una dintre competiţiile foar-

te tari, sunt bucuroasă că am 

putut să urc pe podium”, a 

adăugat sportiva.

Ana-Maria Popescu a mul-

ţumit tuturor celor care au 

ajutat-o în carieră, precum şi 

membrilor familiei sale.

Ana Maria Popescu 
și-a anunțat retragerea

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Antrenorul lui CFR Cluj 

este dorit cu insistenţă de 

Răzvan Burleanu la echi-

pa naţională, dar nu 

exclude nici alte variante. 

Conform jurnaliştilor 

de la Gazeta Sporturilor, 

Petrescu ar fi  primit 

o ofertă de 4 milioane 

de dolari pe an 

din Emiratele Arae Unite.

Oferta venită din zona Gol-

fului este una greu de refu-

zat din punct de vedere fi -

nanciar, în timp ce oferta de 

la FRF este greu de refuzat-

din ăunct de vedere senti-

mental. Petrescu ar fi  trans-

mis că oferă un răspuns con-

cret pe 20 decembrie, atunci 

când echipele din Liga 1 in-

tră în vacanţa de iarnă.

Petrescu mai doi ani şi ju-

mătate contract la CFR Cluj 

şi plecarea lui se poate pro-

duce doar cu acceptul lui Ne-

luţu Varga. FRF a anunţat că 

nu vrea să plătească clauze 

de reziliere a contractului şi 

singura variantă este ca „bur-

sucul” să plece gratis.

Varianta Rusia, 
o surpriză lansată de 
impresarul lui Petrescu

Dan Petrescu ar fi dispus 

să plece şi la o echipă de 

top din Rusia, acolo unde a 

avut amintiri frumoase cu 

Dinamo Moscova şi Kuban 

Krasnodar. Conform unor 

declaraţii făcute de Nikolay 

Pârneau, impresarul lui Pe-

trescu, tehnicianul lui CFR 

Cluj ar avea o clauză în con-

tract prin care se poate în-

toarce oricând în Rusia.

„Momentan, niciun club 

rusesc n-a venit la noi. Am 

tot repetat că, la orice ofertă 

din Rusia, Dan Petrescu va 

prioritiza revenirea în Rusia. 

Dacă există oferte din alte ţă-

ri, Rusia este prioritară. În pre-

zent lucrează la Cluj, echipă 

care a câştigat campionatul 

României în ultimii 3 ani.Con-

tractul cu CFR Cluj este făcut 

în aşa fel încât, dacă există o 

propunere din Rusia, vă de-

clar ofi cial acest lucru, vom 

rezolva problemele. Contrac-

tul nu va fi  un obstacol pen-

tru revenire, sută la sută”, a 

declarat Pârneu pentru book-

maker-ratings.ru.

Petrescu, cel mai bine 
cotat antrenor din Liga 1

Dan Petrescu este cel mai 

bine cotat antrenor din Liga 

1 în acest moment. Singurul 

care se poate apropia de teh-

nicianul lui CFR Cluj este La-

urenţiu Reghecampf, tehni-

cianul celor de la Universi-

tatea Craiova.

„Bursucul” şi-a făcut o 

carte de vizitiă foarte bună 

după titlurile obţinute în Gru-

ia şi performanţele din cu-

pele europene.

De-a lungul carierei a 

mai pregătit echipe precum 

Sportul Studenţesc, Rapid, 

Wisla Cracovia, Dinamo 

Moscova, Kuban Krasno-

dar,  Unirea Urziceni, 

Al-Arabi, ASA Târgu Mureş, 

Jiangsu Suning, Al-Nasr, 

CFR Cluj, Guizhou Hen-

gfeng şi Kayserispor.

Curg ofertele pentru Dan Petrescu. 
Antrenorul ar putea pleca la final de an.
Dan  Petrescu este unul dintre cei mai bine cotați antrenori din țară și este în acest moment 
principala variantă pentru postul de selecționer al României

Dan Petrescu a primit două oferte extrem de tentante și ar putea renunța la CFR Cluj
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