Restricții noi în Huedin și în alte cinci localități din Cluj
Orașul Huedin și alte cinci localități au depășit rata incidenței de 3 cazuri COVID-19 la mia de locuitori.
Restricții specifice zonei roșie se vor aplica începând de astăzi, potrivit unei hotărâri a CJSU Pagina 3
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Sute de maşini
care au abandonate,
ridicate de primărie
Primăria Cluj-Napoca a ridicat, în ultimii
trei ani, aproape 500 de maşini abandonate pe domeniul public.
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Cursuri online la Colegiul
„Gheorghe Şincai”
Activitatea la Colegiul Naţional „Gheorghe
Şincai” din Cluj-Napoca şi la Grădiniţa
„Poeniţa” se mută în online.
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Cele mai vândute maşini
în 2021, în România
Vânzările de autovehicule noi au scăzut uşor faţă de anul precedent, dar vânzările de
maşini second-hand au crescut. Pagina 5
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Moderna testează
vaccinul pentru Omicron
Vaccinul dezvoltat de Moderna împotriva
variantei Omicron va intra în etapa testelor
clinice în următoarele săptămâni. Pagina 3
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Cel mai mare număr de pasageri între aeroporturile regionale din România
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a înregistrat în 2021 un număr total de 1,46 milioane
de pasageri și își păstrează titlul de cel mai mare aeroport regional din țară.
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Situația epidemiologică în județul Cluj – 17 ianuarie 2022
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Număr record
de accidente
pe pârtiile din Cluj
Majoritatea intervenţiilor salvamontiştilor
clujeni au avut loc în zonele schiabile Mărişel, Muntele Băişorii şi Feleacu. Pagina 4
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Arhipelagul Tonga,
rupt de lume
Erupţia vulcanului Hunga Tonga-Hunga
Ha'apaia a fost una dintre cele mai puternice din lume, din ultimele decenii. Pagina 6
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Primăria Cluj-Napoca a ridicat, în ultimii trei ani, aproape 500 de mașini
abandonate pe domeniul public. Dintre acestea, au fost vândute aproape 400.
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În ultimii trei ani, au fost
ridicate de pe domeniul
public 469 maşini abandonate din care 394 s-au
vândut, potrivit legii, a
anunţat luni viceprimarul
municipiului Cluj-Napoca,
Dan Tarcea.
Astfel, în 2019 au fost ridicate 124 de autoturisme,
din care s-au vândut 81, în
2020, au fost ridicate 158 de
maşini, fiind vândute 154
iar anul trecut, 187 maşini
au fost ridicate de pe spaţiul public din care 159 au
fost vândute.
„Sesizările dumneavoastră legate de maşini fără stăpân/abandonate pe spaţiul
public pot fi transmise prin
aplicaţia MyCluj – disponibilă pe Google Play, în App
Store şi pe website-ul primăriei http://mycluj. e-primariaclujnapoca.ro – prin
registratura primăriei, primăriile de cartier sau prin
dispeceratul Politiei Locale (0264 – 955). În urma
sesizarilor dvs. sau a autosesizării agenţilor Poliţiei
Locale, aceasta transmite
somaţii deţinătorilor autovehiculelor cu aspect de
maşini abandonate care
pot fi identificaţi”, a precizat viceprimarul.
În cazul în care deţinătorii acestor maşini nu pot
fi identificaţi sau nu dau
curs notificărilor transmise
de Primărie, în vederea verificării documentelor legate de autovehicul, se aplică prevederile Legii nr.
421/2002 (modificată şi
completată de Legea
309/2006) privind regimul
juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe

În ultimii trei ani, au fost ridicate de pe domeniul public 469 maşini abandonate, din care 394 s-au vândut

Cum a scăpat un oraș din Transilvania de 500 de rable într-un an?
Autorităţile locale din Sfântu Gheorghe au
bugetat primăvara trecută 1 milion de lei
pentru casarea a 334 de mașini vechi din
oraș. Programul „Dă valoare rablei tale” a
atras un interes mult mai mare, cu peste
520 de cereri depuse. 499 de autoturisme
au fost casate și plătite până la finalul anului trecut. A fost necesară o suplimentare
substanţială de fonduri iar programul continuă și în 2022.
„Programele naţionale precum Rabla sunt
foarte bune, dar sunt eligibili doar cei care
pot să își cumpere mașini noi. Am întâlnit în
oraș mulţi oameni care ne-au spus că vor să
scape de mașinile vechi dar nu își doresc să
cumpere altă mașină, mai ales nouă. Așa că
ne-am gândit să avem acest program prin care să oferim 3.000 de lei celor cu mașină înmatriculată de mai mult de 10 ani în municipiu. Beneficiarii s-au angajat că în următorii
ani nu vor cumpăra o altă mașină, sau să fie
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Care este procedura
de ridicare a maşinilor?
Primarul Emil Boc explica, în urmă cu câţiva
ani, care este procedura
pentru ridicarea maşinilor
abandonate pe spaţiul public. În primul rând, deţinătorii autovehiculelor
sunt somaţi să mute ma-

una mai nouă de 3 ani”, a declarat pentru
Europa Liberă primarul Antal Árpád.
El spune că între autoturismele casate s-au regăsit toate mărcile, inclusiv BMW sau Mercedes.
În condiţiile în care 500 de mașini au fost radiate în 2021 graţie programului, rata de creștere
a numărului autoturismelor înmatriculate în
municipiu a fost de doar 200. Antal Árpád crede că este nevoie de politici naţionale care să
reducă din presiunea pusă de autoturisme pe
mobilitatea și infrastructura din orașe.
Autorităţile locale sunt de asemenea, forţate să
găsească mereu soluţii pentru parcări „chiar în
detrimentul spaţiilor verzi. Or, dacă renunţăm
la spaţiile verzi renunţăm la viitorul copiilor
noștri”, a spus el.
Edilul din Sfântu-Gheorghe este de părere că
plata în bani și nu în vouchere, ﬁe ele pentru
trotinete sau biciclete electrice – variantă luată
în calcul de AFM – este mult mai atractivă pentru posesorii de mașini vechi.

şina abandonată pe domeniul public. Dacă aceştia
nu se conformează sau nu
pot fi identificaţi, primăria poate recurge la ridicarea autovehiculelor.
„Pe scurt, procedura în
aceste cazuri este următoarea: în urma sesizărilor sau
a autosesizării agenţilor, Poliţia Locală transmite somaţii deţinătorilor autovehiculelor cu aspect de maşini
abandonate care pot fi identificaţi. În cazul în care de-

ţinătorii acestor maşini nu
pot fi identificaţi sau nu
dau curs notificărilor transmise de Primărie, în vederea verificării documentelor legate de autovehicul,
se aplică prevederile legii
privind regimul juridic al
vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului
ori al unităţilor administrativ-teritoriale”, a explicat
primarul Emil Boc.

Pe scurt
Femeie lovită de maşină
în municipiul Dej
O femeie de 61 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce se
aﬂa pe marginea drumului, în Viile Dejului.
Accidentul a avut loc în această dimineaţă,
șoferul aﬂat la volan ﬁind un bărbat de 33
de ani care se deplasa din direcţia Dej –
Șomcutul Mic, în același sens cu femeia accidentată, conform dejeanul.ro.
În urma impactului puternic, femeia ar fi
fost trântită la pământ și a fost dusă de
urgenţă cu o ambulanţă la Spitalul
Municipal Dej.
Testările cu aparatul etilotest au arătat
că bărbatul aflat la volan nu consumase alcool.

Un adolescent de 16 ani
s-a răsturnat cu maşina
Un tânăr de 16 ani s-a răsturnat cu mașina
pe calea ferată, în zona localităţii Poieni, în
timp ce se deplasa spre Ciucea.
„Accidentul s-a produs pe DN1E60, în localitatea Poieni, unde un tânăr de 16 ani, care
se deplasa în direcţia localităţii Ciucea, ar ﬁ

pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, autoturismul părăsind partea carosabilă, ulterior răsturnându-se pe șinele căii
ferate. Testarea cu aparatul etilotest nu a
indicat prezenţa alcoolului. În cadrul cercetărilor urmează a ﬁ stabilite circumstanţele
conducerii autoturismului de către tânărul
de 16 ani, transportat la o unitate medicală
pentru primirea îngrijirilor de specialitate.”,
a transmis IPJ Cluj.
Adolescentul a fost transportat la spital, iar
în zonă traﬁcul feroviar a fost restricţionat.
„Solicitarea pentru intervenţia pompierilor
a fost înregistrată în jurul orei 18.30, iar la
faţa locului au găsit un autoturism răsturnat pe calea ferată și ocupantul ieșit din aceasta. Un tânăr a fost consultat la faţa locului de la echipajul SAJ și a fost transportat
la spital pentru investigaţii și îngrijiri de
specialitate. Acesta era în stare de conștienţă și cooperant. Traﬁcul feroviar a fost oprit
pe linia respectivă.”, a transmis ISU Cluj.

Un şofer a lovit un cap
de pod şi s-a răsturnat
Un accident a avut loc duminică în localitatea Coplean din judeţul Cluj. O mașină a ie-

șit de pe drum, a lovit un cap de pod, după
care s-a răsturnat.
„Evenimentul înregistrat pe DN1C, în jurul
orei 15.00 a fost soluţionat conform procedurii accidentelor soldate cu pagube materiale. Un conducător auto care se deplasa în direcţia Câţcău ar ﬁ pierdut controlul
asupra direcţiei deplasării, autoturismul
părăsind partea carosabilă, lovind un cap
de pod, iar ulterior răsturnându-se.
Rezultatul testării cu aparatul etilotest –
negativ”, au declarat, luni dimineaţa, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie
Judeţean (IPJ) Cluj.
O autospecială și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au
fost alertate în urma răsturnării unui autoturism pe raza localităţii Coplean.
Pompierii au primit solicitarea pentru a interveni în jurul orei 15.10, iar la faţa locului
au găsit un autoturism răsturnat și ocupanţii ieșiţi din acesta.
Nu au fost persoane care să solicite consult
medical la faţa locului, ﬁind asigurate măsuri de protecţie a persoanelor implicate în
accident și măsuri de prevenire a incendiilor
prin deconectare bateriilor autovehiculului”,
au transmis reprezentanţii Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.
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Restricţii în Huedin şi în cinci comune
din județul Cluj, începând de astăzi
Situaţia epidemiologică pare să fie tot mai gravă în judeţul Cluj. Oraşul Huedin şi cinci comune intră
în scenariul roşu şi începând de marţi, 18 ianuarie, se vor aplica măsuri mai stricte.
Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro
În localităţile din judeţul
Cluj care au depăşit
recent rata incidenţei de 3
cazuri la mia de locuitori
se vor aplica noi restricţii
începând de astăzi.
Astfel, în oraşul Huedin
(4.87 ‰) şi în comunele Chiuieşti(5.11 ‰), Corneşti(6.10
‰), Măguri Răcătău (3.95
‰), Mărişel ( 5.36‰), Negreni(3.57 ‰), unde rata de
incidenţă cumulată la 14 zile
este mai mare de 3/1.000 de
locuitori, se aplică noi restricţii, pe o perioadă de 14 zile,
începând cu data de 18.01.2022.

Ce restricţii care intră
în vigoare?
Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole,
cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte
tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private
(nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale,
ştiinţiﬁce, artistice, sportive
sau de divertisment în spaţii deschise sau închise.

Cluj-Napoca, rată de aproape 12 cazuri la mie
Rata de incidenţă COVID-19 în municipiul Cluj-Napoca a
ajuns luni la 11,77 cazuri la mia de locuitori. Mai multe localităţi din judeţ înregistrează tot mai multe cazuri.
În judeţul Cluj, rata de infectare a ajuns la 8,37 cazuri la
mia de locuitori. Clujul rămâne printre judeţele cu cele mai
multe cazuri noi COVID-19 din ţară.
Cea mai afectată localitate din judeţ rămâne Ciurila, unde
luni s-a înregistrat o rată de 27,56, conform ultimelor date
ale Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Cluj.
Și Apahida a ajuns la o rată de infectare de 12 cazuri la mia
de locuitori.
În Feleacu, Florești, Poieni și Săvădisla, rata de incidenţă a
trecut de 10 cazuri la mia de locuitori.
Noi restricţii în mai multe localităţi care au trecut în scenariul roşu

În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se
pot desfăşura cu participarea
spectatorilor până la 30% din
capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05-22,
cu asigurarea unei distanţe de
minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de
protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga
suprafaţă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certiﬁcat al

unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care au trecut prin infecţia
cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile
Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de
spectacole şi/sau concerte
în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30%
din capacitatea maximă a
spaţiului în intervalul orar
05ºº-22ºº, cu purtarea măştii de protecţie
Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalu-

rilor publice şi private sau
a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30%
din capacitatea maximă a
spaţiului, dar nu mai mult
de 500 de persoane, în intervalul orar 05ºº-22ºº, cu
asigurarea unei distanţe de
2 metri între persoane şi a
unei suprafeţe de minimum
4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea
măştii de protecţie
Organizarea de cursuri de
instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum
şi cele organizate pentru implementarea proiectelor ﬁnan-

ţate din fonduri europene, cu
participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior
sau în exterior, dar nu mai
mult de 100 de persoane, în
intervalul orar 05-22, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp
pentru ﬁecare persoană, cu
purtarea măştii de protecţie şi
cu respectarea normelor de
protecţie sanitară.
Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în
afara lăcaşurilor de cult, cu
respectarea regulilor de protecţie sanitară. Organizarea

de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor
de protecţie sanitară.
Activităţile recreative şi
sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane
care nu locuiesc împreună.
Se permite organizarea
de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de
persoane şi cu purtarea măştii de protecţie.
Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la
care pot participa maximum
20 de persoane.

Elevii Colegiului „Gheorghe Şincai” Moderna începe testarea vaccinului
trec la şcoală în format online
adaptat la varianta Omicron
Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro
Activitatea la Colegiul
Naţional „Gheorghe
Şincai” din Cluj-Napoca
şi la Grădiniţa cu Program
Prelungit „Poeniţa” se
mută în online începând
de marţi, 18 ianuarie.
Astfel, conform hotărârii
din 17 ianuarie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Cluj, începând
de marţi, 18 ianuarie, orele
din cadrul celor două unităţi de învăţământ se vor
desfăşura online.
„Se aprobă suspendarea
activităţii didactice cu prezenţă ﬁzică, începând cu data de 18.01.2022, pe o perioadă de 10 zile (…) Pe perioada suspendării, procesul
de de învăţământ la unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute se va desfăşura în sistem online”, se
arată în hotărârea CJSU.
Conform hotărârii, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca şi Grădiniţa

cu Program Prelungit „Poeniţa” Cluj-Napoca trec din scenariul 1 în scenariul 2, pe perioada menţionată.
Amintim în acest context
că Comitetul Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă (CNSU) a
decis ca în baza unui ordin
comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii,
desfăşurarea cursurilor cu prezenţă ﬁzică în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe să ﬁe permisă în funcţie

de rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital
destinate îngrijirii pacienţilor
cu COVID-19. La nivelul judeţului Cluj, rata de ocupare
a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este sub 75%, astfel că toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj vor
desfăşura activitatea educaţională cu prezenţă ﬁzică, începând de luni, 17 ianuarie.

Vaccinul dezvoltat
de Moderna împotriva
variantei Omicron a noului coronavirus va intra
în etapa testelor clinice
în următoarele săptămâni,
iar specialiştii companiei
se aşteaptă să poată
să transmită viitoarele
date medicale autorităţilor
cu rol de reglementare
în luna martie, a anunţat
luni CEO-ul grupului american, Stephan Bancel.
„Vaccinul este ﬁnalizat în
această perioadă... ar trebui
să intre în testele clinice în
săptămânile următoare. Sperăm ca în luna martie să
avem datele necesare pentru
a le transmite autorităţilor
cu rol de reglementare, pentru a pune la punct următorii paşi”, a declarat Stephane Bancel într-o conferinţă
organizată în format virtual
în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.
Moderna dezvoltă, de asemenea, un vaccin monodoză
care combină doza „booster„
a vaccinului său anti-CO-

VID-19 cu vaccinul său experimental împotriva gripei.
Potrivit declaraţiilor făcute de Stephan Bancel, în cel
mai bun scenariu, vaccinul
combinat COVID-antigripal ar
putea deveni disponibil în
toamna anului 2023, cel puţin în anumite ţări.
„Obiectivul nostru este să
putem să avem un singur
'booster' anual, pentru a nu
ne confrunta cu acele probleme legate de acceptabilitate
din partea oamenilor care nu
vor să facă două-trei vaccinuri
în ﬁecare iarnă”, a declarat
CEO-ul companiei Moderna.
Multe ţări oferă doza a treia a unor vaccinuri anti-COVID-19 pentru cetăţenii lor, în
special pentru indivizii în vârstă şi pentru cei cu imunitate deﬁcitară, în timp ce Israelul a început deja să administreze şi doza a patra.
La începutul lunii ianuarie, CEO-ul Moderna a spus
că oamenii ar putea avea nevoie de a patra doză de vaccin în toamna anului 2022,
pe măsură ce eﬁcacitatea do-

zelor „booster” împotriva COVID-19 va începe cel mai probabil să scadă pe parcursul
lunilor viitoare.
Totuşi, campaniile de vaccinare cu doze „booster„ au
fost privite cu scepticism din
partea unor experţi, care nu
ştiu dacă – şi nici cât de răspândită la nivelul populaţiei
– ar trebui să devină vaccinarea cu aceste doze. Opinia este împărtăşită şi de Agenţia
Europeană pentru Medicamente (EMA), care a exprimat dubii legate de nevoia administrării celei de-a patra doze.
La aceeaşi conferinţă de
luni, principalul expert american în boli infecţioase, Anthony Fauci, a spus că nu există dovezi conform cărora vaccinarea repetată cu doze
„booster” ar putea să suprasolicite sistemul imunitar.
Anthony Fauci a mai spus
că obiectivul principal ar trebui să ﬁe acela de a obţine o
doză „booster” care să inducă
o reacţie imunitară împotriva
mai multor variante potenţiale
ale noului coronavirus.
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Căderi de pietre de pe versanți, pe DJ107P Gilău-Mărișel
Duminică, 16 ianuarie 2022, Direcţia de
Administrare a Domeniului Public și Privat din
cadrul Consiliului Judeţean Cluj a fost sesizată
cu privire la existența unei situații de urgențe
apărute pe traseul drumului judeţean 107P
Gilău–Mărișel, în zona primului baraj al lacului de acumulare Tarnița, la km 5+800.
Urmare a acestui fapt, o echipă de intervenţie a
Consiliului Judeţean Cluj, în colaborare cu
angajați ai Primăriei comunei Gilău, s-au deplasat de urgență la fața locului pentru evaluarea

situației. Au fost, astfel, constatate mai multe căderi de pietre de pe versanţii stâncoși aﬂați în
vecinătatea DJ 107P, care îngreunau circulaţia
rutieră și puneau în pericol siguranța
participanților la traﬁc.
În acest context, în vederea degajării rapide
a căii de rulare, echipele de intervenție au
acționat prompt, acţiunea ﬁind ﬁnalizată cu
ajutorul mai multor utilaje și al unui buldoexcavator. Ulterior, circulaţia rutieră a revenit
la parametri normali.
PUBLICITATE

Record de accidente
pe pârtiile din Cluj
Marea majoritate a intervenţiilor salvamontiştilor
clujeni au avut loc în zonele schiabile Mărişel,
Muntele Băişorii/ Buscat şi Feleacu, în weekend
Narcisa BUD
redactia@monitourlcj.ro
Salvamontiştii clujeni au
fost solicitaţi în acest
weekend să intervină în
32 de cazuri în zonele
schiabile din zona
Clujului. Incidentele, mai
multe decât pe toată durata vacanţei de iarnă.
„Sfârşitul de săptămână recent încheiat a fost unul foarte aglomerat pentru salvatorii din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj. Aceştia au fost
solicitaţi în 32 de cazuri, cu
patru mai multe decât în întreaga vacanţă de iarnă.
Marea majoritate a intervenţiilor au avut loc în zonele schiabile Mărişel, Muntele Băişorii/Buscat şi Feleacu, dar au fost şi două cazuri de turişti care au solicitat ajutorul salvamontiştilor în arealul lacului de acumulare Tarniţa, respectiv două în zona Masivului Vlădeasa”, au transmis reprezentanţii forului judeţean.

16 accidentări
într-o singură zi

PUBLICITATE

Conform datelor Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj, vineri,
14 ianuarie, au fost raportate şase intervenţii, sâmbătă
numărul acestora a crescut
la 10, iar duminică au fost
16 accidentări.
„Un caz mai deosebit s-a
înregistrat pe pârtia din Mărişel, cu un pacient care acuza dureri în zona membrelor
inferioare, coloanei şi a bazinului, acesta ﬁind predat echipajelor de ambulanţă. De asemenea, şi membrii echipei
Salvamont Vlădeasa au predat un turist ambulanţei.
Reamintim în acest context
faptul că pe parcursul celor două săptămâni de vacanţă şcolară din preajma sărbătorilor
de iarnă au fost raportate 28
de intervenţii ale salvamontiş-

Clujeancă, blocată în Munţii Făgăraş
O femeie din Cluj și un bărbat din Brașov au rămas blocaţi
duminică seara în Munţii Făgăraș, în Șaua Capra.
Salvatorii montani de la Bâlea Lac au reușit să îi coboare în
siguranţă pe doi turiști.
„Două persoane, sex masculin vârsta 53 ani, sex feminin
32 ani, au rămas blocate pe coborârea din Șaua Caprei din
cauza condiţiilor (gheaţă și tehnica slabă); echipament
aveau la ei, colţari, 30 de metri de coardă etc. Colegii au
mers la ei. I-au asigurat și i-au dat jos”, a declarat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.
Cei doi turiști sunt un bărbat din Brașov și o femeie din
Cluj, potrivit Salvamont Sibiu.
tilor montani din judeţul Cluj”,
au mai precizat cei din cadrul
Consiliului Judeţean Cluj.

Recomandări
pentru schiori
Serviciului Public Judeţean
Salvamont-Salvaspeo Cluj le
recomandă turiştilor şi iubitorilor sporturilor de iarnă să
respecte sfaturile:
• Alegeţi un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi al reglajului legăturilor, greutăţii corporale şi nivelului de pregătire.
• Abordaţi, la început, cu
precauţie pârtiile de schi, întrucât nu mai deţineţi aceleaşi abilităţi sportive ca la
ﬁnalul sezonului trecut şi este necesară o mică perioada
de reacomodare.
• Schiaţi în aşa fel încât să nu
puneţi în pericol viaţa altui

schior sau să îi cauzaţi acestuia vreun prejudiciu.
• Adaptaţi-vă viteza şi maniera proprie de a schia pregătirii tehnice, condiţiei ﬁzice,
stării zăpezii, gradului de diﬁcultate a pârtiei, condiţiilor
atmosferice şi densităţii traﬁcului de pârtie.
• Depăşiţi schiorul aﬂat în
aval ﬁe pe partea dreaptă,
ﬁe pe partea stângă, cu condiţia ca această depăşire să
ﬁe suﬁcient de largă pentru
a evita o eventuală evoluţie
neaşteptată a celui ce urmează să ﬁe depăşit.
• Evitaţi staţionarea pe pârtie, mai ales pe porţiunile înguste ale acesteia sau pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, eliberaţi pârtia în
cel mai scurt timp posibil.
• Utilizaţi numai marginea
pârtiei pentru urcarea sau coborârea pe jos, fără schiuri.

marți, 18 ianuarie 2022 |

ECONOMIE 5

monitorulcj.ro

1,5 mil. pasageri pe Aeroportul Cluj, în 2021
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj rămâne pe primul loc în rândul aeroporturilor
regionale din România, cu aproape 1,5 milioane de călători în anul 2021
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro
În anul 2021, Aeroportul
Cluj s-a situat pe locul
întâi în topul aeroporturilor regionale, după numărul de pasageri.
Cele 14 aeroporturi regionale din România au fost tranzitate în anul 2021 de 4,3 milioane de pasageri. Pe locul întâi
în topul aeroporturilor regionale după numărul de pasageri
se situează aeroportul din Cluj
Napoca, iar la polul opus se
aﬂă aeroportul din Tulcea.
Aeroportul Internaţional
Avram Iancu Cluj a înregistrat
în 2021 un număr total de 1,46
milioane de pasageri şi îşi păstrează titlul de cel mai mare aeroport regional din ţară. Pe locul al doilea în acest top a urcat anul trecut aeroportul din
Iaşi, cu 640.000 de pasageri.
Aeroportul din Timişoara
a înregistrat în 2021 629.000
de pasageri şi este urmat pe
locul al patrulea de aeroportul din Bacău, aeroport care
în 2021 a fost tranzitat de 380
de mii de pasageri.
Din cauza pandemiei, traﬁcul aerian din România în anul

Preţul biletelor
de avion s-a majorat
cu 19%, în 2021

Cele 14 aeroporturi regionale din România au fost tranzitate în anul 2021 de 4,3 milioane de pasageri

2021 a înregistrat creşteri faţă
de 2020, însă este în continuare la aproximativ 50% faţă de
nivelul din 2019. În total, anul
trecut aeroporturile regionale
din România au fost tranzitate
de 4.304.351 de pasageri.

2021, un an bun
pentru Aeroportul Cluj
Anul 2021 a fost unul destul de bun pentru Aeroportul
Cluj. În vară, au fost operate
zboruri spre mai multe destinaţii din Cluj decât în aceeaşi
perioadă a anului 2019:
„Pe Aeroportul Cluj anul
2021 a fost destul de bun, peste estimările iniţiale. Avem
aproximativ 50% din traﬁcul
din anul 2019. Am reuşit chiar

să avem mai multe destinaţii
în această vară decât în 2019,
mai multe companii aeriene.
Acestea au fost şi motivele
pentru care Aeroportul Internaţional „Avram Iancu”
Cluj-Napoca a fost desemnat
cel mai bun aeroport din Europa în acest an, în categoria
sub 5 milioane de pasageri.
Avem un colectiv extraordinar. Am muncit foarte mult
pentru a relua traﬁcul şi trebuie să mulţumim şi să transmitem aprecieri clujenilor, care au fost alături de aeroport
ani de zile. Şi am simţit sprijinul clujenilor şi în aceşti doi
ani”, a declarat David Ciceo,
directorul Aeroportului Cluj,
pentru monitorulcj.ro.

Aeroportul Internaţional
„Avram Iancu” Cluj
a fost premiat
cu Best Airport Award
Aeroportul Internaţional
„Avram Iancu” Cluj a fost desemnat câştigător la categoria „sub 5 milioane de pasageri” şi premiat cu Best Airport Award (Premiul pentru
cel mai bun aeroport).
Instituţiile abilitate au ales
prin vot cele mai bune aeroporturi, inclusiv cele mai sustenabile, digitalizate şi care
oferă cele mai bune servicii
pasagerilor. Airports Council
International (ACI) Europe a
anunţat câştigătorii premiilor
Best Airport Awards la cel de-al
31-lea congres al Adunării Ge-

nerale, la Geneva, în Elveţia.
„Premiul de anul acesta la
această categorie merge la Aeroportul Cluj, pentru preocuparea de neclintit pe care au avut
în perioada pandemiei pentru
menţinerea locurilor de muncă,
prin măsurile luate pentru a redistribui forţa de muncă, astfel
încât să se adapteze la condiţiile de lucru din această criză.
Aeroportul este apreciat, de asemenea, pentru recuperarea
rapidă a traﬁcului de pasageri.
Eforturile de a atrage noi rute şi
companii aeriene prin programul său de stimulente au avut
drept rezultate operarea mai
multor curse de la Cluj decât
înainte de pandemie”, arată reprezentanţii ACI Europe.

Reprezentanţii companiei
subliniază că majorările de
preţ ale biletelor de avion sau produs ca urmare a creșterilor de tarife pentru zborurile interne și intercontinentale. Astfel, preţul mediu al
unui bilet de avion dus a fost
de 155 de euro, iar în funcţie
de tipul de zbor, tarifele au
fost următoarele: 70 de euro
pentru un zbor intern, 90 de
euro pentru zbor internaţional, respectiv 303 euro pentru zbor intercontinental.
În cursul anului trecut, prima poziţie în topul celor
mai populare destinaţii pentru români s-a aﬂat
România, iar principalele rute interne au fost spre
București, Cluj și Bacău.
Pe locul secund al ierarhiei se
găsește Regatul Unit al Marii
Britanii, cu destinaţia cea mai
frecventă Londra, în timp ce
următoarea în clasament este Italia, cu zboruri către
Milano, Roma și Sardinia.
Poziţia a patra este ocupată
de Germania, în frunte cu
Frankfurt și Dortmund, iar locul 5 revine Spaniei, unde românii au zburat cel mai frecvent către Barcelona, Madrid,
Alicante și Insulele Canare (în
special Tenerife și
Fuerteventura).
PUBLICITATE

Care au fost cele mai vândute maşini în 2021, în România?
În 2021, vânzările de autovehicule noi au scăzut uşor
faţă de anul precedent,
în timp ce vânzările de
autoturisme second-hand
au crescut, arată statisticile
Asociaţiei Producătorilor
şi Importatorilor
de Automobile (APIA).
Totodată, maşinile second-hand Volkswagen înmatriculate anul trecut în
România (98.097 unităţi) au
reprezentat 83% din totalul
maşinilor vândute în ultimele 12 luni la noi în ţară
(121.208 unităţi).
Astfel, în cele 12 luni ale
anului trecut în România s-au
vândut 121.208 autoturisme
noi, în scădere cu 4,1% faţă
de 2020. În acelaşi timp, s-au
înmatriculat 395.759 de autoturisme second-hand, în creştere cu 3,7% faţă de 2020.

Cele mai vândute mărci
auto, în 2021
În ceea ce priveşte mărcile alese de românii care au
cumpărat autoturisme noi, topul arată în felul următor: Dacia (34.778 unităţi), Hyundai
(9.532 unităţi), Toyota (8.942
unităţi), Ford (8.195 unităţi),
Renault (8.125 unităţi
În cazul autoturismelor
second-hand cumpărate în
2021, topul este compus din
mărcile: Volkswagen (98.097
unităţi), Audi (38.514 uni-

tăţi), BMW (38.481 unităţi),
Ford (27.433 unităţi), Opel
(25.684 unităţi).

Înmatriculările
de autoturisme „verzi”
s-au dublat în 2021
Înmatriculările de autoturisme ecologice (electrice
100% şi hibride plug-in), precum şi full hybrid s-au dublat
în România, în cursul anului
2021, iar cota de piaţă a ajuns
la 15,5%, de 2,2 ori mai mare raportat la anul precedent,
arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de
Automobile (APIA).
Statistica oﬁcială relevă faptul că, anul trecut, cota de
piaţă de autoturismelor „verzi” era de 7,1%.
Potrivit sursei citate, la fel
ca în 2020, când, deşi s-a în-

registrat o scădere a achiziţiilor de autoturisme în general, cele prietenoase cu mediul au performat, în anul
2021, achiziţiile din această
categorie s-au dublat
(+109,1%), de la an la an.
În acest context, este de remarcat creşterea importantă
a autoturismelor plug-in
hybrid (+178,9%), raportat
la perioada de referinţă.
În clasamentul celor mai
vândute autoturisme 100%
electrice, în cele 12 luni ale
anului trecut, pe primul loc
se aﬂă Dacia Spring, cu 3.068
de unităţi, model lansat în
anul 2021, urmat de Volkswagen Up! – cu 435 de unităţi
(+139%) şi Hyundai Kona
(384 unităţi, +114,5%).
În ceea ce priveşte autoturismele Plug- in, top 3 pe mo-

dele este condus de Renault
Captur – cu 269 de unităţi
(creştere de 14 ori faţă de anul
2020), Ford Kuga (261 unităţi,
+203,5%) şi Hyundai Tucson
(229 unităţi, versiune lansată
în anul 2021).
Totodată, categoria autoturismelor hibride, fără reîncărcare din surse externe, are pe
primul loc Toyota Corolla – cu
2.134 de unităţi, în creştere cu
76,2% faţă de 2020, urmată
de Toyota C-HR (2.093 de unităţi, +32,7%) şi Toyota RAV4
(1.610 unităţi, +75,6%).
Cele mai multe achiziţii de
autoturisme în cele 12 luni
din 2021 au fost realizate de
către persoanele juridice, care acoperă 54% din totalul
achiziţiilor de autoturisme, restul de 46% ﬁind în dreptul
persoanelor ﬁzice.
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Arhipelagul Tonga, rupt de lume
după erupţia vulcanică şi tsunami
Erupţia de sâmbătă a vulcanului subacvatic Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, aflat la 65 de kilometri nord
de capitala Tonga, Nuku'alofadin, a fost una dintre cele mai puternice din lume din ultimele decenii
Numeroase familii aşteptau luni cu disperare veşti
despre cei dragi din arhipelagul Tonga, rupt de
lume după puternica
erupţie vulcanică de sâmbătă ce a provocat un tsunami în Oceanul Paciﬁc,
relatează luni AFP.
Arhipelagul este lipsit de
conexiuni telefonice şi prin internet, cataclismul secţionând
un cablu esenţial pentru comunicaţii, ce nu poate ﬁ reparat mai devreme de câteva săptămâni. În plus, norul de cenuşă vulcanică face imposibilă aterizarea aeronavelor.
Informaţiile din această ţară cu circa 100.000 de locuitori răzbat doar prin intermediul rarelor telefoane prin satelit, iar amploarea reală a pagubelor rămâne în mare parte necunoscută.
Noua Zeelandă şi Australia au trimis luni avioane militare de recunoaştere în încercarea de a evalua din aer
amploarea pagubelor şi de a
determina cele mai urgente
nevoi, potrivit premierului neozeelandez, Jacinda Ardern.
„Ştim că apa reprezintă o necesitate imediată”, a spus ea
reporterilor.
Cele două ţări au mobilizat
de asemenea avioane militare
de transport C-130, pregătite
să decoleze spre Tonga de îndată ce norul de cenuşă se împrăştie pentru a permite paraşutarea sau chiar aterizarea.
Erupţia de sâmbătă a vulcanului subacvatic Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, aﬂat la 65
de kilometri nord de capitala
Tonga, Nuku'alofadin, a fost
una dintre cele mai puternice
din lume din ultimele decenii
şi a fost auzită până în Alas-

Tsunami-ul a avut un impact semniﬁcativ asupra coastei de nord a Nuku'alofa, cu bărci şi stânci mari aruncate pe ţărm

ka. Aceasta a declanşat un tsunami care a inundat coastele Oceanului Paciﬁc, din Japonia până în SUA şi trecând prin
Peru, unde a provocat moartea a două persoane luate de
ape pe o plajă. Cenuşa şi ploaia acidă au afectate mare parte din zona Paciﬁcului.

„Nu ştim nimic”
„Cred că cel mai rău este
faptul că nu ştim nimic”, a declarat Filipo Motulalo, un jurnalist din Tonga care lucrează
în Noua Zeelandă pentru Paciﬁc Media Network. „Nu există nicio comunicare”, a adăugat el precizând că „locuinţa
noastră este una dintre cele aﬂate în apropierea zonei care
a fost deja inundată, aşa că nu
ştim care sunt pagubele”.
Jacinda Ardern a declarat
duminică că guvernul din Noua Zeelandă a stabilit contact
prin satelit cu Înaltul Comisariat din Tonga, cu sediul în
capitala Nuku'alofa. Potrivit
spuselor sale, în capitală nu
au fost înregistrate victime,

dar în anumite zone sunt daune „semniﬁcative”.
„Tsunami-ul a avut un impact semniﬁcativ asupra coastei de nord a Nuku'alofa, cu
bărci şi stânci mari aruncate pe
ţărm”, a spus Jacinda Ardern.

„Aeroportul nu a suferit
pagube semniﬁcative”
Ministrul australian pentru zona Paciﬁcului, Zed Seselja, a declarat că poliţia
australiană staţionată în Tonga a trimis un raport „destul de îngrijorător”.
„Drumurile şi unele case
au suferit daune destul de importante”, dar „una dintre veştile bune (...) este că aeroportul nu a suferit pagube semniﬁcative”, a indicat ministrul.
„Acest lucru este foarte, foarte important pentru că, de îndată ce norul de cenuşă se va
disipa, vom putea să trimitem
zboruri umanitare către Tonga”, a adăugat oﬁcialul.
„Din puţinele informaţii
pe care de care dispunem,
amploarea devastării ar pu-

tea ﬁ imensă, în special pentru insulele cele mai izolate”,
a declarat Katie Greenwood
de la Federaţia Internaţională de Cruce Roşie.
Imagini uluitoare surprinse din spaţiu weekendul trecut prezintă momentul erupţiei Hunga Tonga-Hunga
Ha'apai, pe una dintre insulele nelocuite din Tonga - o
ciupercă imensă de fum şi cenuşă de 30 de kilometri înălţime, urmată la scurt timp de
declanşarea unui tsunami.
Valuri de 1,2 metri au măturat Nuku'alofa, unde locuitorii s-au refugiat la înălţimi,
lăsând în urmă case inundate în timp ce pietre şi cenuşă
cădeau din cer.
„A fost o explozie uriaşă”, a povestit pentru site-ul
de informaţii Stuff o locuitoare din Tonga, Mere Taufa. „S-a zguduit pământul,
s-a cutremurat toată casa. A
venit în valuri. Fratele meu
mai mic credea că lângă casa noastră explodează bombe''. Câteva minute mai târ-

ziu, apa le-a invadat casa până la tavan.
„Aş spune că suntem anxioşi, nu speriaţ”, a declarat secretarul comunităţii tongane
din Auckland, Kennedy Maeakafa Fakana'ana'a-ki-Fualu. ''Sperăm că toată lumea este bine'',
a spus el pentru AFP.
Reparaţiile cablului de care depinde Tonga pentru comunicaţii „ar putea dura până la două săptămâni”, a declarat Dean Veverka, directorul reţelei Southern Cross Cable Network. „Nava cea mai
apropiată de cabluri se aﬂă în
Port Moresby”, capitala Papua Noua Guinee, situată la
peste 4.000 de kilometri de
Tonga, a spus el.

„Nu vrem un tsunami
de COVID-19”
Potrivit Reuters, directorul
adjunct al misiunii Tonga în
Australia, Curtis Tu'ihalangingie,
a îndemnat la răbdare cât timp
guvernul din ţara sa stabileşte priorităţile în ceea ce priveşte ajutoarele umanitare.

Tonga este îngrijorată de riscurile privind răspândirea coronavirusului odată cu ajutoarele trimise pe insulă, care este liberă de COVID-19.
„Nu vrem să aducem un alt
val - un tsunami de COVID-19”, a declarat el. „Când
oamenii văd o explozie atât
de mare, vor să ajute”, a
spus el, adăugând însă că
oficialii din Tonga sunt îngrijoraţi de unele demersuri
private de strângere de fonduri şi a îndemnat publicul
să aştepte până când este
anunţat un fond de ajutorare.
Orice ajutoare trimise în Tonga ar trebui carantinate şi este probabil că niciun membru
de personal străin să nu aibă
voie să debarce din aeronave,
a explicat el.
Secretarul de stat american
Antony Blinken a declarat
sâmbătă că guvernul Statelor
Unite, „profund îngrijorat” după erupţia vulcanică şi tsunami, se pregăteşte să trimită ajutoare în insulele Tonga.
O altă „erupţie mare” a fost
detectată la vulcanul subacvatic din Tonga, a anunţat luni
o staţie de supraveghere din
Australia. Ultima erupţie a fost
detectată duminică la orele
22.10 GMT, potrivit unei alerte a Centrului australian de observaţie a cenuşii vulcanice
(VAAC) din Darwin. Centrul
de avertizare de tsunami din
Paciﬁc, cu sediul în Hawaii
(Statele Unite), a făcut cunoscut că a localizat valuri mari
în zonă: „Acestea ar putea proveni de la o altă explozie a vulcanului din Tonga. Nu există
cutremure de dimensiuni semniﬁcative care să genereze un
astfel de val”, potrivit uni comunicat al centrului.
PUBLICITATE

Grecia: Vaccinare obligatorie
împotriva COVID-19 pentru
persoanele de peste 60 de ani
Grecia aplică începând
de luni amenzi pentru
persoanele de peste 60 de
ani care nu sunt vaccinate
împotriva coronavirusului,
informează agenţia dpa.
Noile reglementări impun ca
orice persoană care depăşeşte
acest prag de vârstă să plătească o taxă lunară de 100 de euro
dacă a ales să nu se vaccineze.
Reglementarea a fost anunţată în luna noiembrie.
Autorităţile sanitare vor
transmite numele cetăţenilor
nevaccinaţi autorităţilor ﬁnanciare pentru a putea ﬁ aplicate amenzi. Sumele colectate

vor ﬁ folosite pentru a sprijini spitalele din Grecia.
Guvernul consideră deja
că măsura este un succes. De
la anunţarea sancţiunilor cu
şase săptămâni în urmă, circa 217.000 de persoane cu vârsta peste 60 de ani s-au vaccinat, rata de vaccinare în rândul acestei grupe de vârstă
ajungând la 90%.
Mitsotakis a exclus însă
vaccinarea obligatorie pentru
alte grupe de vârstă, precizând că vârstnicii au fost în
principal cei au făcut forme
grave de COVID-19 şi au necesitat internare.
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LOCURI DE MUNCĂ

S.C. Nistor One Food
Delivery S.R.L
angajează

Agent Servicii Client
Detalii la tel 0756385322.
¤ Intelectuală, proaspăt pensionată, caut loc de muncă ca
agent de pază, îngrijire copii
mici, am experienţă în ambele
domenii sau muncă la domiciliu. Rog și ofer seriozitate. Aștept telefoane la nr.
0753-987284.
SC Brati & Beni
Construction SRL
Angajează
1 săpător manual
vorbitor de limba engleză,
lucrări reabilitare apă canal,
orașul Turda, jud. Cluj.
Vă rugăm trimiteti CV pe
email:
defrimbrati01@gmail.com
¤ Angajez muncitori pentru reparaţii la turla unei biserici în
STANA. De preferinţă alpiniști
industriali. Relaţii la telefon
0721-356827, Dl. Tosa.
¤ Clujean serios, muncitor, caut
de lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 0749-974302.

BLIPSZ S.R.L.
birou de proiectare arhitectură din Cluj
angajează
TEHNICIAN PROIECTANT
ÎN CONSTRUCȚII.
Informații la: 0730603830.
¤ Angajăm lucrător pentru îngrijire vaci. Cerem și oferim seriozitate. Pentru detalii sunaţi la
la telefon 0742-431611.
SC Mtstroy SRL
angajează
2 săpători manuali
vorbitori de limba engleză,
lucrări reabilitare apă canal,
orașul Turda, jud. Cluj.
Vă rugăm trimiteți CV pe
email: contact@mtstroy.eu
Telefon: 0747979870

SERVICII
¤ Doamnă serioasă, ofer servicii de curăţenie pentru asociaţii
de proprietari, cabinete, spaţii
de birouri, de preferat în zona
Sigma Center, Calea Turzii,
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seriozitate. 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.
(33.50)
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje
la utilaje de tâmplărie. Informaţii 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. (31.45)
¤ Profesionalism și seriozitate
în executarea lucrărilor de amenajări interioare: placări faianţă, gresie, rigips, zugrăveli,
montaj parchet, uși. Detalii la
telefon 0773-954274.
¤ Instalator apă gaz, sanitare,
încălzire. Execut lucrări, intervenţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sanitare, convectoare,mașini
de spălat, boilere, centrale, teracote, cabine de duș, etc. Infor-

ANUNŢ DE MEDIU

maţii suplimentare la telefon
0740-252139.

POTRA GHEORGHE, în calitate de TITULAR, anunță
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare,
conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de
mediu pentru „PUZ INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN
IN ŞI DOCUMENTAŢIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENSIUNE ŞI ANEXE în comuna Săcuieu, sat Rogojel f.n.,jud Cluj. CF nr.52005
Prima versiune a PUZ, poate ﬁ consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea
Dorobanților,nr.99 și la sediul proiectantului str.Pavel Roșca
nr.2, ap.8, Cluj-Napoca, jud.Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, din data de 18.01.2022.
Publicul interesat poate transmite, în scris,comentarii și
sugestii, până la data de 04.02.2022, la ANP Cluj, str.Dorobantilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel.0264410722,fax
0264 412914, e-mail:ofﬁce@anpmcj.anpm.ro în zilele de
luni-vineri între orele 9-14.

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.
UZ CASNIC
¤ Vând congelator Arctic cu 3
sertare, nou, preț convenabil.
Informații la telefon 0364808316. (3.7)
¤ Cumpăr sobă cu plită și
ochiuri tip cismă pentru gătit la
ţară. Informaţii la telefon
0740-955496. (5.7)

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU
CICIOVEAN MIREL anunță inițierea planului urbanistic de detaliu „ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU
ŞI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR
DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ŞANTIER
ŞI INFORMARE“, amplasat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Barc
II, Nr. 5, Jud. Cluj.
Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Județean
Cluj, direcția urbanism.

MESAJ

¤ Pierdut două brăţări din aur
14 k și un medalion din aur
18 k, în cart. Gheorgheni, zona Lidl-Kauﬂand-Jysk sau str.
N. Titulesc-Albii-Albac. Ofer
500 euro, preţul oferit de casele de amanet, reprezintă valore sentimentală. Tel.
0752-363431 sau
0755-638101.
¤ Dau spre adopţie pui de pisică
de 5 luni și de 2 luni, tigraţi, jucăuși, afectuoși, folosesc litiera.
Sunt vaccinaţi, au carnet de sănătate. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0753-987284. mesaj
¤ Pierdut două brăţări din aur
14 k și un medalion din aur
18 k, în cart. Gheorgheni, zona Lidl-Kauﬂand-Jysk sau str.
N. Titulesc-Albii-Albac. Ofer
500 euro, preţul oferit de casele de amanet, reprezintă valore sentimentală. Tel.
0752-363431 sau
0755-638101.
¤ Dau spre adopţie pui de pisică
de 5 luni și de 2 luni, tigraţi, jucăuși, afectuoși, folosesc litiera.
Sunt vaccinaţi, au carnet de sănătate. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0753-987284.

DIVERSE
¤ Vând cojoc din piele de capră,
mărimea 52, preț convenabil.
Informații la telefon 0364808316. (3.7)
¤ Livrare la domiciliu legume,
fructe bio de lângă Cluj, comandă minimă 100 RON. Pentru alte detalii sunaţi la
0740-694047. (5.7)
¤ De vânzare ţiglă, calitatea I,
în Săliștea Veche, com.
Chinteni, preţ 0,50 bani/buc.
Pentru informaţii și detalii suplimentare sunaţi la telefon
0745-265436.
¤ Vând loc de veci amenajat în
cimitirul Bisericii Sf. Paraschiva
din Feleac, sau schimb cu loc de
veci în Cluj. Pentru informaţii
suplimentare sunaţi la telefon
0728-136359. (5.7)
¤ Producător, vând ouă din
gospodărie proprie, preţ între 1
RON și 1,20 RON, pentru cantităţi mai mari livrăm și acasă.
Pentru informaţii suplimentare
sunaţi la 0745-265436.
¤ Vând miere de albine direct
din gospodărie proprie. Informaţii la telefon 0264-535847
sau 0745-265436.
¤ Vând jaluzele aproape noi,
1,80 x 2,30, pret negociabil.
Informaţii suplimentare la telefon 0745-265436.
¤ 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 suplimentare
sunaţi la tel. 0762-258062.
¤ Vând pantoﬁ noi pentru copii
între vârsta de 4-9 ani. Pentru
informaţii la telefon
0799-725180.
¤ Vând rohie de mireasă, cu trenă, nr. 40-42, folosită doar o
singură dată, foarte frumoasă,
preţ avantajos. Pentru informaţii
suplimentare sunaţi la
0745-996308 sau 0745-265436.

Analize de Laborator
Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet
zaharat Hematologie Logopedie Medicină
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie Newww.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro urologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalmolo
gieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatologi
eOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere Psistr. Ilie Macelaru nr. 28
hologică Reumatologie GastroenterologieGeriatrieCluj-Napoca
Gerontologie Urologie  nutritie si boli
metaboliceEndocrinologie
Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă

0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756

De 17 ani oferim
servicii medicale de calitate

Batrom

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

www.batrom.ro
www
batrom ro

reprezentanță și service

Rombat SA Bistrița

Comercializează,
i li
ă formatează
f
t ă șii montează
t ă
acumulatori auto,
acumulatori tracțiune,
acumulatori staționări.
Reprezentanța Batrom
din Cluj Napoca
se află pe strada Streiului, nr. 12
Program: L-V – 08.00-18.00
S: 08.00-13.00

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

&DUWXüHüL
5HvQFĉUFĉUL
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
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900 magazine specializate

în cartușe pentru imprimante
CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro
www.prink.ro

SPORT.
Pe scurt
Jaqueline Cristian,
în turul doi de la
Australian Open 2022
Jaqueline Cristian s-a caliﬁcat luni
în turul al doilea de la Australian
Open 2022, sportiva noastră trecând în runda inaugurală de
Greet Minnen (Belgia – 84 WTA).
Aﬂată în prezent pe locul 69 în
ierarhia mondială, Jaqueline s-a
impus în două seturi, scor 7-5,
6-4, după un meci care a durat o
oră și 42 de minute.
Pentru caliﬁcarea în turul al doilea, Jaqueline va primi 97.210 euro și 70 de puncte în clasamentul
WTA de simplu.
În turul al doilea, Jaqueline
Cristian va da peste Madison Keys
(51 WTA). Americanca a eliminat-o pe Soﬁa Kenin, campioana
de la Australian Open în 2020.

Real Madrid a cucerit
Supercupa Spaniei
Echipa Real Madrid a cucerit
Supercupa Spaniei la fotbal, pentru a 12-a oară în istoria sa, învingând cu scorul de 2-0 formaţia
Athletic Bilbao, duminică seara pe
King Fahd International Stadium
din Riad (Arabia Saudită), în faţa
a 30.000 de spectatori.
Real a deschis scorul în prima
repriză prin croatul Luka Modric,
inepuizabil la 36 de ani, care l-a
învins pe portarul bascilor cu un
șut de la marginea careului de
16 m, după o incursiune în banda dreaptă a brazilianului
Rodrygo (38).
Madrilenii și-au majorat avantajul
prin Karim Benzema, care a transformat un penalty acordat de arbitru după ce mingea șutată de
atacantul francez a atins braţul lui
Yeray Alvarez (52).
Benzema a câștigat cu această
ocazie al 20-lea său trofeu alături de gruparea de pe
Santiago Bernabeu, la care joacă din anul 2009.
Elevii antrenorului Caro Alcelotti
au avut emoţii în ﬁnalul jocului,
după ce fundașul brazilian Eder
Militao a fost eliminat pentru un
henţ în careu, însă portarul lui
Real, belgianul Thibaut Courtois,
a reușit să apere lovitura de la 11
m executată de Raul Garcia (88).

Antrenorul de polo
Virgil Pleşca a decedat
Antrenorul emerit Virgil Pleșca a
decedat, duminică, la vârsta de
68 de ani, a anunţat Federaţia
Română de Polo pe apă într-un
comunicat postat pe Facebook.
„Cu regret în suﬂet vă anunţăm
faptul că antrenorul emerit profesor Virgil Pleșca a încetat astăzi din
viaţă”, a transmis forul naţional.
De-a lungul carierei de antrenor,
Pleșca a activat în cadrul Clubului
Sportiv Școlar Triumf și la naţionalele României de juniori, ca pe
urmă să facă trecerea către postul de antrenor federal, pe care
l-a ocupat în perioada
1994-2015. Ulterior din 2015 și
până în prezent a ocupat poziţia
de președinte al comisiei de organizare competiţii, legitimare și
clasamente din cadrul Federaţiei
Române de Polo.
„Nea Virgil a fost cel care a condus
generaţii de sportivi spre înalta
performanţă, ﬁind considerat unul
dintre cei mai buni antrenori de juniori din poloul românesc. A fost
unul dintre cele mai importante
motoare ale Federaţiei Române
de Polo și și-a pus amprenta pe
imaginea acestui sport în ultimii
30 de ani”, precizează Federaţia.
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Dan Petrescu: „Cu FCSB e cel mai
important meci al campionatului
înainte de play-off-ul Ligii I”
CFR Cluj a intrat în linie dreaptă pentru reluarea campionatului, iar primul meci
va fi unul „de foc” pe terenul rivalei FCSB, în 23 ianuarie, de la ora 20
Antrenorul echipei CFR
Cluj, Dan Petrescu,
a declarat, luni, într-un
interviu, că partida
cu FCSB, prima oﬁcială
din acest an, este cea mai
importantă pentru formaţia
sa înaintea play-off-ului
Ligii I de fotbal, el precizând că se gândeşte
la această întâlnire încă
de la începerea cantonamentului din Spania.
„În mare am alcătuit echipa pentru primul meci, dar
sunt ceva probleme de lot. E
clar că nu o să pot alinia echipa pe care o vreau eu, adică
cea mai bună. Dar cred că
nici FCSB nu va putea alinia
cea mai bună echipă, mai
ales că au şi doi suspendaţi.
Aşa că în cap am 7-8 jucători
acum, dar pentru ultimele 3
locuri voi vedea ce se întâmplă în această săptămână. Eu
mă gândesc la primul meci
de când am venit în cantonament... mai ales când joci
cu FCSB este poate cel mai
important meci al campionatului înainte de play-off. Cea
mai mare presiune o are CFR.
Indiferent de rezultat cei de
la FCSB nu au presiune”, a
aﬁrmat Petrescu în interviul
publicat pe pagina oﬁcială de
YouTube a clubului.

Dan Petrescu a declarat că partida cu FCSB este cea mai importantă pentru CFR Cluj înaintea play-oﬀ-ului Ligii I de fotbal

Dan Petrescu: „A fost
un cantonament reuşit”
Tehnicianul s-a arătat mulţumit de stagiul de pregătire
din Spania, chiar dacă jucătorii săi nu sunt încă la potenţialul maxim.
„A fost un cantonament reuşit, condiţiile au fost fantastice, terenurile extraordinare,
aşa că din punctul ăsta de vedere am fost norocoşi. Din păcate, Păun şi Itu s-au accidentat, dar sper eu ca ei să se recupereze cât mai repede şi să
nu ﬁe nimic grav. E clar că

Rapid București a învins
”U” NTT Data Cluj cu 3-0
În sala Rapid
din Bucureşti, ”U” NTT
Data Cluj nu a reuşit să
producă surpriza în faţa
formaţiei gazdă pe care
a întâlnit-o sâmbătă, 15
ianuarie, în etapa a 12-a,
prima a returului Diviziei
A1 la volei feminin.
Cu Alexandra Sobo, autoare a 16 puncte în
prim-plan, bucureştencele
s-au impus cu 3-0, beneficiind de un lot mai matur
şi mai experimentat în faţa
căruia tinerele noastre voleibaliste nu au avut decât
arareori replică.
Pe seturi a fost 25-14,
25-18 şi 25-20 pentru Rapid,
punctele echipei noastre fiind reuşite de Maria-Valentina Badea 12, Ioana Ale-

xandra Cauc 8, Natalia Preda şi Beatrice Andreea Popa câte 4, Mirela Florina
Pralea 3 şi Isabela-Florina
Murariu 2 puncte.
În etapa următoare, a 13-a
a Diviziei A1 la volei feminin,
”U” NTT Data primeşte sâmbătă, 22 ianuarie, vizita echipei Ştiinţa Bacău.
Partida care va începe la
ora 13, în Sala Sporturilor
„Horia Demian” din Cluj-Napoca, va putea ﬁ urmărită în
direct pe canalul de Youtube „UCluj TV”.
Partida Rapid Bucureşti –
”U” NTT Data Cluj a fost arbitrată de Rareş Puni – A1/
Cristian Ouatu – A2, iar observator din partea federaţiei Române de Volei a fost
Marian Pausescu.

jucătorii nu sunt 100% după
acest cantonament, dar eu
spun că sunt bine, au ieşit bine şi la teste. Deac şi Burcă
sunt cei mai buni la testele
ﬁzice, plus Costache şi Itu.
Dar toţi jucătorii au fost buni,
peste ceea ce mă aşteptam
eu. Nimeni nu a venit cu kilograme în plus după vacanţă. Dar la prima şi la a doua
etapă cred că nicio echipă din
România nu va ﬁ 100%, de
abia din etapa a treia echipele vor ﬁ la nivelul maxim”,
a adăugat el.

Antrenorul CFR
îşi mai doreşte transferuri
Jucătorii transferaţi în această pauză competiţională,
Sergiu Buş şi Marko Dugandzic, vor avea nevoie de mai
mult timp pentru a atinge nivelul dorit de antrenor.
„Buş a jucat în cele două
meciuri câte 45 de minute şi
cred că s-a văzut lipsa jocurilor la el. Atitudinea lui e bună, a avut şi vreo 2-3 ocazii,
dar dacă nu ai meciuri în picioare e greu să marchezi indiferent cu cine joci. Lui Buş

îi mai trebuie puţin timp. Iar
Marko Dugandzic a ajuns foarte târziu în cantonament, nu
am apucat să-l văd la niciun
meci, doar la 2-3 antrenamente cu mingea. Fizic şi el este
bine, dar nici el nu are meciuri, pentru că la Soci a fost
accidentat în ultima perioadă.
Iar asta va ﬁ o problemă pentru amândoi. Numai meciurile îi vor ajuta să ajungă la forma maximă şi să marcheze. În
meciuri îi vom vedea, dar va
mai trece timp până îi vom vedea la forma maximă. Sunt
conştient că toată lumea vrea
un impact imediat din partea
lor, dar eu sunt conştient, am
experienţă... Şi Buş şi Marko
trebuie aşteptaţi. Sperăm ca
Debeljuh să rămână în forma
de acum... el e cel mai în formă atacant, se prezintă foarte
bine”, a spus Dan Petrescu.
Acesta a subliniat că îşi mai
doreşte transferuri, chiar dacă
Liga I începe la ﬁnalul acestei
săptămâni: „Eu mereu îmi doresc întăriri. Eu întotdeauna îmi
doresc ca echipa să arate mai
bine, aşa că şi în acest moment
îmi doresc acelaşi lucru”.
CFR Cluj va disputa primul
său meci oﬁcial din acest an
pe 23 ianuarie (ora 20:00), în
deplasare, cu FCSB, în etapa
a 22-a a Ligii I.

CSO Voluntari – U-BT Cluj-Napoca, capul
de afiş al semifinalelor Cupei României
Campioana U-BT
Cluj-Napoca o va întâlni
în semifinalele Cupei
României la baschet
masculin pe CSO
Voluntari, deţinătoarea
trofeului, potrivit tragerii la sorţi care a avut
loc luni, la sediul
Federaţiei Române
de Baschet.
În cealaltă semiﬁ nală,
SCM ”U” Craiova o va înfrunta pe CSM Galaţi.
Echipa organizatoare a turneului ﬁnal a fost desemnata
SCM ''U'' Craiova, competiţia
urmând să se dispute în perioada 15-17 februarie 2022.
În ﬁnala ediţiei de anul
trecut, CSO Voluntari a învins-o pe CSM CSU Oradea
cu 72-65, după ce în semiﬁ-

nale câştigase dramatic cu
SCM ”U” Craiova (81-80).
Marţi, 18 ianuarie, se va
da startul rundei a 16-a a Ligii Naţionale de Baschet Masculin. Două partide s-au amânat, din cauza situaţiei medicale, însă acestea au oferit
oportunitatea de a se organiza confruntarea dintre CSM
CSU Oradea şi CSO Voluntari.
Programul etapei a 16-a:
Marţi, 18 ianuarie: CSA

Steaua Bucureşti vs. U-BT
Cluj-Napoca – ora 20:30.
Miercuri, 19 ianuarie:
¤ SCM U Craiova vs. CSM
Târgu Jiu;
¤ CSM Focşani vs. CS Rapid Bucureşti;
¤ CSM Petrolul Ploieşti vs.
CSM Galaţi – ora 18:00;
¤ FC Argeş Piteşti vs. CSM
Miercurea Ciuc – ora 18:00;
¤ BC Athletic Constanţa vs.
BC CSU Sibiu – ora 18:30.

