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Cum și-au planificat hoții 
furtul de la USAMV
Cei doi hoți care au jefuit casieria USAMV 
au sărit gardul, au forțat geamul și au dis-
trus sistemul de alarmă.  Pagina 3

ECONOMIE

Apartamentele continuă 
să se scumpească
În Cluj-Napoca, prețurile apartamentelor 
au crescut de la 1.640 de euro pe metru 
pătrat până la 1.676 €.  Pagina 6

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a câștigat alegerile prezidențiale din județul Cluj cu 42,09%, 
acesta fiind urmat de candidatul USR PLUS, Dan Barna și candidatul PSD, Viorica Dăncilă. Paginile 4-5
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Mai ai zile de concediu? Ce se întâmplă 
dacă nu le iei până la sfârșitul anului?

POLITICĂ

PSD anunță moțiune de cenzură, 
la o zi după ce Dăncilă a intrat în turul doi

Salariaţii au un număr anu-
al de zile de concediu de odih-
nă pe care le pot cere angajato-
rului, care nu se pierd aşa uşor. 
Astfel, în cazul în care un sala-
riat n-apucă să-şi ia toate zile-
le libere la care are dreptul în 
2019 până la fi nalul anului, ce-
le rămase se vor reporta.

Mai precis, angajatorul va 
trebui să acorde zilele de con-
cediu de odihnă rămase din 
acest an într-o perioadă de 18 
luni. Această perioadă se va 
calcula începând cu prima zi 
a anului 2020.

„Concediul de odihnă se 
efectuează în fi ecare an. În ca-
zul în care salariatul, din mo-
tive justifi cate, nu poate efec-
tua, integral sau parţial, con-
cediul de odihnă anual la care 
avea dreptul în anul calenda-
ristic respectiv, cu acordul per-
soanei în cauză, angajatorul es-

te obligat să acorde concediul 
de odihnă neefectuat într-o pe-
rioadă de 18 luni începând cu 
anul următor celui în care s-a 
născut dreptul la concediul de 
odihnă anual”, este prevăzut 
în Codul muncii.

Prin urmare, salariaţii care 
rămân cu zile de concediu ne-
luate până la 31 decembrie 
2019 vor putea să se bucure 
de ele până la 30 iunie 2021, 
scrie avocatnet.ro.

Durata minimă a concediu-
lui de odihnă anual este de 20 
de zile lucrătoare, dar salariaţii 
şi angajatorul pot stabili o du-
rată mai mare în contractul in-
dividual de muncă.

Compensarea în bani a zile-
lor de concediu de odihnă ne-
luate până la sfârşitul anului 
2019 este posibilă numai în ca-
zul salariaţilor care pleacă de 
la angajatorul lor.

Senatorul PSD Niculae Bădă-
lău a anunţat că, împreună cu 
o echipă de colegi din partid, 
pregăteşte o moţiune de cenzu-
ră care va fi  depusă în luna fe-
bruarie. El este convins că so-
cial-democraţii vor prelua din 
nou guvernarea.

"În momentul ăsta, cu o echi-
pă de colegi pregătim moţiunea 
din februarie şi din februarie eu 
sunt convins că PSD va prelua 
guvernarea şi vom avea o gu-
vernare în continuare pentru oa-
meni", a declarat Bădălău.

La începutul săptămânii tre-
cute, preşedintele Camerei Depu-
taţilor, Marcel Ciolacu, a declarat 
că PSD, care acum este în Opo-
ziţie, va pregăti o moţiune de cen-
zură împotriva Guvernului Or-
ban, însă îi lasă pe cei de la PNL 
„să treacă luna de miere”.

„Acesta e rolul Opoziţiei, nu 
e normal să se realizeze o mo-

ţiune de cenzură? Îi lăsăm să 
treacă luna de miere. Pe teme-
le pe care ni le vor da dânşii (re-
alizarea moţiunii – n.r)”, a afi r-
mat Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, Eugen Te-
odorovici a declarat că depu-
nerea unei moţiuni de cenzu-
ră este un instrument demo-
cratic cu care „nu trebuie să 
ne jucăm”. Senatorul PSD a 
precizat că depunerea unei 
moţiuni trebuie să fi e discuta-
tă foarte clar, deoarece „guver-
nul unei ţări nu se schimbă de 
pe o zi pe alta”.

„Nu trebuie să ne jucăm cu 
aceste instrumente, clar de-
mocratice. Şi orice om politic 
trebuie să fie în primul rând 
cu gândul la economia ţării, 
la ţară. Deci nu trebuie să ne 
jucăm de-a moţiunile”, a afir-
mat Eugen Teodorovici, luni, 
la sediul PSD.
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CAA

• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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Parcul 14 Iulie din Grigorescu va fi modernizat
După parcurile Ştefan cel Mare şi Farmec, Primăria va reabilita şi Parcul 14 Iulie. Pagina 2

PSD pierde definitiv Clujul!
Nici măcar primarii PSD din Cluj nu au salvat-o pe Viorica Dăncilă

Povestea din spatele mesajului „Mi-e dor de tine”
scris la Londra în preajma alegerilor

Instalaţia de lumină creată de Lights On a fost aprinsă, zilele trecute, la Londra. Pagina 9
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CLUJ-NAPOCA

În prezent, parcul 14 Iulie 

este plin de mizerii şi cu 

aparate de joacă ruginite. 

În urmă cu câţiva ani, 

Primăria a făcut minime 

investiţii în acest parc, în 

sensul în care a pus câte-

va leagăne noi, aparate 

de sport şi un foişor, apoi 

l-au lăsat în voia sorţii. 

Băncile sunt uzate şi mur-

dare, toboganele mari şi hinte-

le sunt mâncate parţial de ru-

gină, iarba e neîntreţinută. 

De asemenea, terenul de bas-

chet e crăpat şi puţin deni-

velat. Pe lângă faptul că mo-

bilierul urban este într-o sta-

re proastă, parcul este şi po-

pulat cu boschetari.

Primăria Cluj-Napoca a atri-

buit, zilele trecute, fi rmei Gar-

den Center Grup SRL contrac-

tul privind proiectarea şi rea-

lizarea documentanţiei tehni-

co-economice – studiu de fe-

zabilitate pentru reabilitarea 

şi modernizarea parcului 14 

Iulie. Valoarea contractului se 

ridică la 36.000 lei (aproape 

8.000 de euro). Banii vin de 

la bugetul local.

Societatea Garden Center 

Grup este deţinută de Ionuţ 

Olteanu, supranumit de me-

dia „părintele spaţiilor verzi 

din Capitală”. Reamintim că 

la fi nele anului 2016 Primă-

ria a încheiat un contract pen-

tru întreţinerea spaţiilor ver-

zi ale Clujului cu fi rma Gar-

den Center Grup pentru 52,5 

milioane lei şi 4 ani de zile. 

Marea pierzătoare a fost fi r-

ma Rosal Grup care deţinea 

anterior contractul, partici-

pantă şi ea la licitaţie. Rosal 

s-a adresat instanţei şi a re-

uşit să blocheze contractul 

cu Garden Center Grup.

În toamna acestui an mu-

nicipalitatea a anunţat de-

mararea unor ample lucrări 

de modernizare la parcurile 

Ştefan cel Mare şi Farmec, 

iar city-managerului Gheor-

ghe Şurubaru a confi rmat de-

ja că următoarele două par-

curi pentru care se întocmeş-

te documentaţia de licitaţie 

în vederea atribuirii studiu-

lui de fezabilitate sunt Par-

cul Ion Luca Caragiale şi Par-

cul 14 Iulie.

În prezent, Parcul Ştefan 

cel Mare este un parc cu ar-

bori îmbătrâniţi, mobilier ur-

ban vechi (aparate de joacă 

pentru copii, bănci, coşuri de 

gunoi, gard metalic), care nu 

mai prezintă nicio estetică ur-

bană. Modernizarea parcului 

va costa 17,9 milioane lei (3,8 

milioane de euro), iar durata 

de realizare a investiţiei este 

de 12 luni. Finanţarea se va 

face din bugetul local.

Modernizarea Parcului Far-

mec costă municipalitatea 

peste 2,5 milioane lei. În pre-

zent, Parcul Farmec este un 

parc cu arbori îmbătrâniţi, 

ramuri uscate, debilitaţi şi în-

clinaţi, mobilier urban vechi 

(aparate de joacă pentru co-

pii, bănci, mese cu pavilion 

etc.), care nu mai reprezintă 

nicio estetică urbană. Inves-

tiţia care se doreşte a fi  rea-

lizată are ca scop principal 

modernizarea Parcului Far-

mec, un parc cu caracter de 

recreere şi promenadă pe mar-

ginea Canalului Morii.

„Se vor realiza sectoare de 

odihnă pasivă, sectoare pen-

tru mişcare, loc de joacă pen-

tru copii, zone verzi de recre-

ere, mobilier urban nou şi se 

va păstra biodiversitatea Ca-

nalului Morii. Vegetaţia exis-

tentă degradată va fi  înlocui-

tă şi vor fi  plantaţi noi arbori 

şi arbuşti. În plus, aleile pie-

tonale, fântâna şi sistemul de 

iluminat vor fi  modernizate, 

se va amenaja un grup sani-

tar modern, cişmele ornamen-

tale, rastel de biciclete şi ame-

najări în jurul apei”, a preci-

zat viceprimarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Parcul 14 Iulie din Grigorescu 
va fi modernizat
După ce şi-a declarat intenţia de a moderniza parcurile Ştefan cel Mare 
şi Farmec, Primăria Cluj-Napoca va reabilita şi parcul 14 Iulie din Grigorescu

Prins beat la volan 
în centrul Clujului
La data de 10 noiembrie, în jurul orei 
21.30, poliţiștii din cadrul Poliţiei munici-
piului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au depis-
tat un tânăr în vârstă de 21 de ani, din mu-
nicipiul Reghin, judeţul Mureș, în timp ce 
conducea un autoturism prin Piaţa Lucian 
Blaga, fi ind sub infl uenţa alcoolului. Cel 
afl at la volan emana halenă alcoolică, mo-
tiv pentru care a fost testat cu aparatul eti-
lotest, rezultatul indicând o concentraţie al-
coolică de peste 0,60 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat. De asemenea, tânărul a fost 
condus la o unitate medicală unde i-au fost 
recoltate probe biologice în vederea stabili-
rii alcoolemiei. „În cauză se efectuează cer-
cetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub infl uenţa alco-
olului sau a altor substanţe”, arată IPJ Cluj.

Ce a păţit un bărbat care 
şi-a dat maşina pe mâna 
unui tânăr fără permis
La data de 10 noiembrie, în jurul orei 
14.00, poliţiștii din Gherla au depistat un 

tânăr de 24 de ani, din comuna Jucu, în 
timp ce conducea un autoturism pe DJ 161 
din localitatea Bonţida, având dreptul de a 
conduce suspendat. „Din verifi cările efectu-
ate s-a stabilit faptul că autovehiculul era 
proprietatea unui bărbat de 39 de ani, din 
comuna Jucu, care i-ar fi  încredinţat autotu-
rismul tânărului spre a-l conduce, cunos-
când faptul că acesta are dreptul de a con-
duce suspendat. În cauză se efectuează cer-
cetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor 
de conducere a unui vehicul de către o per-
soană căreia exercitarea dreptului de a con-
duce i-a fost suspendată, respectiv încredin-
ţarea unui vehicul pentru care legea preve-
de obligativitatea deţinerii permisului de 
conducere pentru conducerea pe drumurile 
publice”, se arată într-un comunicat de pre-
să al IPJ Cluj.

Distracţia din club s-a 
terminat cu un dosar penal
La data de 9 noiembrie, în jurul orei 04.00, 
poliţiștii din cadrul Poliţiei Cluj au depistat 
un bărbat de 34 de ani, în timp ce condu-
cea un autovehicul pe strada Primăverii, fi -
ind sub infl uenţa alcoolului. Cel afl at la vo-
lan emana halenă alcoolică, motiv pentru 

care a fost testat cu aparatul etilotest, rezul-
tatul indicând o concentraţie alcoolică de 
peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Bărbatul a fost condus la o unitate medica-
lă unde i-au fost recoltate probe biologice 
în vederea stabilirii alcoolemiei. “În cauză 
se efectuează cercetări sub aspectul săvârși-
rii infracţiunii de conducerea unui vehicul 
sub infl uenţa alcoolului sau a altor substan-
ţe”, transmite IPJ Cluj.

O „bunicuţă” a refuzat 
să sufle în etilotest
La data de 9 noiembrie, în jurul orei 
23:00, poliţiștii din cadrul Poliţiei munici-
piului Gherl a u oprit pentru control o fe-
meie în vârstă de 62 de ani, din Gherla, 
care conducea un autovehicul pe DC 172A, 
prin localitatea Băiţa. Potrivit IPJ Cluj, la 
solicitarea organelor de poliţie, femeia a 
refuzat să se supună testării cu aparatul 
etilotest, cât și recoltării probelor biologi-
ce, pentru a se stabili dacă se afl a sau nu 
sub infl uenţa alcoolului sau a altor sub-
stanţe. “În cauză se efectuează cercetări 
sub aspectul săvârșirii infracţiunii de refu-
zul sau sustragerea de la prelevarea de 
mostre biologice”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt
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#FĂRĂȘTIRI
„Va fi mai rău 
pentru mine, va fi mai 
rău pentru jurnalism, 
pentru orice jurnalist, 
dacă m-aș lăsa 
intimidată. 
Asta ar însemna 
că au învins și 
nu vor învinge.”

Veronica Guerin

jurnalist

Veronica Guerin a fost reporter de investigații la Sunday Independent și a scris despre traficul de droguri. În 26 iunie 1996 
a fost ucisă cu focuri de armă în timp ce oprise la un semafor.

Cei doi hoţi care au jefuit 

casieria USAMV din 

Cluj-Napoca la începutul 

lunii octombrie au sărit 

gardul ce împrejmuia uni-

versitatea, au forţat gea-

mul şi uşa de acces în 

casierie şi au distrus sis-

temul de alarmă instalat, 

având asupra lor şi un 

fl ex pentru a tăia seiful.

Potrivit motivării care a stat 

la baza arestării preventive a 

celor doi, transmisă luni de 

Judecătoria Cluj-Napoca, din 

probatoriu rezultă că, înainte 

de comiterea furtului, aceştia 

au mers în universitate şi au 

cercetat locul.

„Există probe şi indicii te-

meinice că inculpaţii au co-

mis infracţiunea de furt cali-

fi cat, reţinându-se că în noap-

tea de 2/3 octombrie, în in-

tervalul orar 1,15 – 1,20, L.D. 

şi A.E.S, având măşti pe fa-

ţă, au pătruns prin escalada-

rea gardului în curtea interi-

oară a USAMV, apoi, prin for-

ţarea unui geam, au pătruns 

în clădirea Rectoratului, un-

de, prin forţarea uşii de ac-

ces, au pătruns în casierie, 

au distrus sistemul de alar-

mă şi au sustras din interio-

rul seifului suma de 67.053 

lei şi bonuri de combustibil 

în valoare totală de 90.000 

lei. Din probatoriu rezultă că 

cei doi s-au afl at la o dată an-

terioară în incinta USAMV 

unde au desfăşurat activităţi 

de pregătire şi de cercetare a 

locului faptei, au căutat locul 

unde se afl ă casieria de unde 

urmau să sustragă banii. Ei au 

folosit un autoturism şi aveau 

obiecte, respectiv un fl ex de 

mari dimensiuni, care să du-

că la tăierea unor obiecte du-

re, cum ar seiful, în măsura în 

care nu ar fi  reuşit să îl des-

chidă”, se arată în motivare, 

potrivit Mediafax.

Anchetatorii au stabilit şi 

că hoţii au folosit pentru de-

ghizare cagule şi şepci.

„Există posibilitatea ca la 

faptă să îşi mai fi  adus contri-

buţia încă o persoană aşa cum 

apare în imaginile din datele 

anterioare. (...) Unul dintre cei 

doi inculpaţi nu are nicio ocu-

paţie, fi ind condamnat şi în 

trecut pentru infracţiuni con-

tra patrimoniului”, se mai ara-

tă în motivarea arestării.

Cei doi suspecţi, de 25 şi 

26 de ani, nu au făcut nicio 

declaraţie în faţa instanţei. Ei 

au fost arestaţi preventiv, du-

pă ce în 5 noiembrie poliţiş-

tii făcut percheziţii în Timi-

şora şi Iaşi în urma cărora au 

ridicat articole de îmbrăcă-

minte, bani şi alte obiecte. 

Prejudiciul de 90.000 de lei 

nu a fost recuperat.

Cum şi-au planificat hoţii furtul de la USAMV

Inculpaţii aveau măşti pe faţă când au pătruns în curtea interioară a USAMV

Potrivit anchetatorilor, 

bărbatul se masturba în 

maşină şi le propunea 

femeilor să întreţină rela-

ţii sexuale cu el.

„La data de 8 noiembrie, în 

baza probatoriului adminis-

trat, poliţiştii din cadrul Poli-

ţiei municipiului Cluj-Napoca, 

Secţia 6 Poliţie, au reţinut un 

bărbat pentru comiterea in-

fracţiunii de ultraj contra bu-

nelor moravuri”, arată IPJ Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, cel în ca-

uză ar fi  fost observat de tre-

cători în timp ce se afl a sin-

gur într-un autoturism parcat 

pe strada Păstorului din 

Cluj-Napoca, desfăşurând ac-

tivităţi sexuale explicite. De 

asemenea, există indicii că 

bărbatul ar fi  acostat femei pe 

stradă în vederea participării 

la acte sexuale.

„În urma sesizării, poliţiş-

tii s-au deplasat la locul indi-

cat pentru clarifi carea aspec-

telor sesizate. La vederea po-

liţiştilor, bărbatul s-a pus în 

mişcare cu autovehiculul, în-

să acesta a fost oprit şi legiti-

mat, stabilindu-se că este vor-

ba despre un tânăr în vârstă 

de 29 de ani, din Cluj-Napo-

ca. În baza probatoriului ad-

ministrat, bărbatul a fost re-

ţinut 24 de ore de către poli-

ţişti pentru comiterea infrac-

ţiunii de ultraj contra bune-

lor moravuri. Cercetările sunt 

continuate de către poliţişti”, 

au precizat oamenii legii.

Obsedat sexual, 
prins de poliţişti!

Cristian Sabou, tânărul din 

Dej care a îngrozit Anglia 

după o crimă oribilă, şi-a pri-

mit sentinţa. Sabou a intrat 

în 2013 în casa unei familii 

de artişti din Anglia şi a ucis 

o femeie de 55 de ani care 

locuia temporar acolo pentru 

a feri locuinţa de hoţi. 

Criminalul din Dej a omo-

rat-o pe Valerie Graves cu mai 

multe lovituri de ciocan, iar 

după şase ani căutări a fost 

identifi cat şi a fost condam-

nat la închisoare pe viaţă cu 

un minim de 23 de ani.

Poliţiştii britanici au media-

tizat cazul intens şi au oferit la 

un moment dat o recompensă 

de 20.000 de lire sterline pen-

tru orice informaţie vitală în re-

zolvarea cazului. Conform mai 

multor surse, iubita lui Sabou a 

fost cea care i-a ajutat decisiv 

pe poliţişti pentru prinderea lui 

după mai multe discuţii legate 

de custodia copiilor.

Sabou a recunoscut încă de 

la momentul în care a fost gă-

sit de poliţişti că este vinovat 

de fapta comisă, dar totul a fost 

un accident: „Vă spun sincer 

că nu am vrut să se ajungă la 

aşa ceva. A fost un accident. 

M-a pus cineva să intru în ca-

să pentru bani şi alte lucruri 

de valoare. Am picat la mijloc 

şi de frică s-a ajuns la aşa ce-

va. Vă spun sincer că nu am 

făcut nimănui rău în viaţa mea. 

Îmi pare rău”, a spus crimina-

lul la începutul lunii iulie.

Criminalul din Dej 
care a îngrozit Anglia 
şi-a primit sentinţa!
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O înfrângere 
cât o victorie și viceversa
de Viorel Nistor

Prezidențialele din noiembrie 2019 sunt un „amestec româ-
nesc” de victorie cu înfrângere greu de separat. 

În partea de sus a rezultatelor, câștigătorii sunt (și) perdanți, 
iar învinșii sunt (și) învingători. 

Nu există învingători puri (poate doar candidații care n-veau 
ce căuta, de fapt, acolo), dar există învinși puri, în număr de doi: 
unul este democrația (printr-o prezență slabă la vot), al doilea 
este Dan Barna (printr-o prezență inoportună la vot). 

De dimineață am avut o presimțire proastă, dar mi-am ținut 
„umorile în frâu”, de bine de rău, până după-amiază. Duminică, pe 
la „ujină” așa, pe măsură ce indicii prezenței la vot începuseră să 
„înțepenească”, mi-am dat seama ce se întâmplă de fapt și am în-
ceput să mă înfurii. Am realizat brusc că „eu am pierdut alegerile”, 
că vom avea o prezență slabă la vot și că mai rău de atâta nu se 
poate. Și mi-au venit în minte toate cele pe care, din diverse „rațiuni 
utile”, le pusesem deoparte în vremea campaniei electorale. 

Așa mi-am amintit că niciun partid (niciunul), niciun candidat 
(niciunul) n-au făcut ceva generos (de la sine, dezinteresat) pen-
tru vot, pentru participare mai amplă la scrutin, pentru 
democrație, pentru țară. Fiecare s-a gândit numai la sine, la 
câștigul său, la activarea propriilor suporteri sau votanți, la dez-
angajarea și marginalizarea alegătorilor potrivnici. Așa a făcut 
PNL și Iohannis, așa a făcut PSD și pseudo-candidatul lui, așa a 
făcut și USRPLUS (fără să-și dea seama) și Dan Barna și toți 
ceilalți, au încercat să scotocească prin mulțimea de votanți 
cvasi-dezinteresați fi x pe aceia care i-ar fi  considerat dezirabili. 

Apoi, la fel ca în 2016, au obscurizat aproape complet campania 
electorală, în benefi ciul partidelor mari și a candidaților cunoscuți. 
Nici nu s-a știut/simțit că sunt alegeri. Excepțiile n-au făcut nici ele 
„mare brânză”: Dan Barna a reușit să se agite degeaba (plasându-
se de la început pe o traiectorie paralelă cu votul); Toader 
Paleologu a reușit să facă „pe deșteptu” și atât (nici nu și-a propus 
mai mult); Mircea Diaconu a reușit să arate că e „singur și necăjit” 
(fără să producă empatie și efect electoral semnifi cativ). 

Nu în ultimul rând, candidații principali au evitat dezbaterile elec-
torale, care ar fi  putut anima campania, să atragă atenția asupra 
probleme de interes, să lanseze teme noi pe piața ideilor politice, 
să dea emulație, viață și culoare vieții publice, să atragă lumea la 
vot. Din „rațiuni practice”, pentru că nu considerau necesar, nu era 
util pentru imagine și putea fi  contraproductiv din punct de vedere 
electoral, candidații au evitat să se înfrunte în mod direct și deschis, 
preferând să se „dueleze” declarativ, de la distanță, din medii artifi -
ciale și sigure pentru ei. Astfel că mobilizarea la vot (înafara 
activiștilor, oportuniștilor și dependenților de partid) a maselor de 
absenteiști și indeciși a lipsit în cea mai mare parte. Chemările dis-
perate la vot din partea activiștilor USRPLUS (de pildă) s-au spart 
adesea în bule foarte reactive/agresive (e drept), dar relativ restrân-
se numeric și izolate față de marea masă de votanți.

Sigur că există și alte motive (obiective) care explică prezența 
slabă la vot (lista umfl ată de alegători inițiali, dimensiunea dis-
porei, slaba educație politică și democratică, lipsa de informare, 
neîncrederea etc.), dar care nu pot fi  înlăturate foarte ușor. În 
schimb, oportunismul individualist, obnubilarea campaniei elec-
torale și evitarea dezbaterilor directe sunt factori subiectivi și pot 
fi  atribuiți candidaților și prestației negative a acestora.

Despre ce victorii putem vorbi în aceste condiții!?
Klaus Iohannis ar părea marele câștigător, dar, chiar dacă își va ad-

judeca turul doi, va fi  părând a fi  un președinte oportunist, meschin, 
individualist, lipsit de glorie, devansând un adversar (Viorica Dăncilă) 
slab, necompetitiv, care s-a bătut singur. În schimb, Iohannis a ratat 
unica ocazie de a-și scoate (defi nitiv) din joc marele adversar (PSD), 
deși a avut toate condițiile: și-a ales singur oponentul, l-a ținut în joc 
cât  a vrut, l-a lovit decisiv când i-a convenit, dar s-a mulțumit cu o vic-
torie modestă de etapă în loc să-i dea lovitura de grație. 

Viorica Dăncilă nu poate fi  declarată câștigător, pentru că a 
ieșit a doua și pentru că nu are profi l de învingător. Dar, dacă a 
intra în turul doi e o victorie, înseamnă că atât de sus/jos a 
ajuns standardul ei și al partidului care o susține. 

Dar dacă pe Dăncilă a ales-o un singur om (L. Dragnea, în in-
teres propriu), pe Dan Barna l-a ales un congres  (și o alianță) în 
folos comun. Iar candidatul Dan Barna e cel care singur a băgat 
partidul și alianța în bucluc, printr-o candidatură necompetitivă, 
fi ind omul nepotrivit la locul nepotrivit, fără ca nimeni să-l mai 
poată întoarce din drum. El (și-)a greșit candidatura și trebuie să 
se „disloce”, dacă ține la partid și la alianță.

Îmi stăteau pe limbă aceste lucruri despre Dan Barna – candi-
dat la prezidențiale, dar am evitat să le spun în campanie:

• Rolul său principal (ca outsider în campanie) era de a mări 
vizibilitatea, anvergura  și credibilitatea alianței USRPLUS, printr-
o prestație inteligentă, inventivă, necontondentă la adresa lui 
Iohannis (ca viitor aliat politic). Ar fi  reușit ușor, fără să-i ostileze-
ze pe liberali și pe Iohannis. N-a făcut-o!

• În schimb, în scurtă vreme, și-a luat (prea) în serios rolul de 
challanger, mai mult, a început să creadă (pe ascuns) că-l poate 
bate pe Iohannis în turul doi. De aici au pornit „autoaugumenta-
rea” lui ca personaj politic și toate marile erori de interpretare a 
situației și de evaluare a șanselor.

• Cu succesul moțiunii de cenzură, s-a autodeclamat infl uen-
cer al scenei politice, iar alianța sa, principal partid (reformator). 
În fond, nimic nu era adevărat: el era lipsit de carismă și anver-
gură, rigid, neadevat, fără priză la public; candidatura sa l-a vizat 
pe Iohannis direct (și pe Dăncilă în subsidiar), nu mașina de vot 
pesedistă; alianța sa nu avea structura și forța organizatorică 
pentru a schimba radical viața politică românească; USR nu-i un 
partid de mase, putea avea succes cu un candidat de alt profi l, 
mai versatil, mai inteligent, mai agil. Și cu care ar fi  trebuit să 
treacă prin locuri „înguste” (cum erau, de pildă, campania elec-
torală, susținerea guvernului L. Orban, anticipatele etc.). 

Le-a ratat pe toate. Și o grămadă de „voturi utile”.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB,
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani.
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Candidatul PNL, Klaus 

Iohannis, a câştigat alege-

rile prezidenţiale din 

judeţul Cluj cu 42,09%, 

acesta fi ind urmat de can-

didatul USR PLUS, Dan 

Barna şi candidatul PSD, 

Viorica Dăncilă, arată 

rezultatele fi nale comuni-

cate de BEJ Cluj.

Potrivit rezultatelor fi nale 

comunicate, luni, de BEJ Cluj 

după numărarea voturilor din 

cele 664 de secţii de votare 

din judeţul Cluj, Klaus Ioha-

nnis a obţinut 42,09% (150.204 

voturi), urmat de candidatul 

USR PLUS Dan Barna – 20,18 

% (72.026 voturi), iar pe lo-

cul 3 s-a situat candidatul PSD, 

Viorica Dăncilă, cu 10,40% 

(37.214 voturi).

De asemenea, pe următoa-

rele locuri s-au mai clasat The-

odor Paleologu – 8,7% (31.073 

voturi), Kelemen Hunor -7,7% 

(27.835 voturi) şi Mircea Di-

aconu – 5,9% (21.182 voturi). 

Prezenţa la vot în judeţul Cluj 

a fost duminică de 59,21%.

Astfel, în turul al doilea al 

alegerilor prezidenţiale, care 

va avea loc în 24 noiembrie 

2019, se vor înfrunta Klaus Io-

hannis (PNL) şi Viorica Dăn-

cilă (PSD).

Nici măcar primarii PSD 
din Cluj nu au contribuit 
la salvarea Vioricăi Dăncilă

În oraşele şi municipiile 

din judeţul Cluj, conduse de 

primari PSD, Klaus Iohannis 

(PNL) a câştigat detaşat pri-

mul tur al alegerilor prezi-

denţiale.

La Dej, unde Primăria es-

te condusă de un PSD-ist, au 

fost 14.989 de voturi valabil 

exprimate, iar principalii can-

didaţi la alegerile prezidenţi-

ale au obţinut următoarele ci-

fre: Klaus Iohannis – 5.842 
voturi, Viorica Dăncilă – 
2.810 voturi, Dan Barna – 

1.968 voturi, Theodor Paleo-

logu – 1.394 voturi, Kelemen 

Hunor – 778 voturi

La Huedin, unde primar 

este de la PNL, au fost 3.135 

de voturi valabil exprimate, 

iar principalii candidaţi la ale-

gerile prezidenţiale au obţi-

nut următorul scor: Klaus Io-
hannis – 1231 voturi, Kele-

men Hunor – 561 voturi, Vi-
orica Dăncilă – 427 voturi, 
Dan Barna – 385 voturi, The-

odor Paleologu – 194 voturi

La Turda, municipiu con-

dus de PSD, au fost 21.495 de 

voturi valabil exprimate, iar 

principalii candidaţi la alege-

rile prezidenţiale au obţinut 

următoarele voturi: Klaus Io-
hannis – 9771 voturi, Viori-
ca Dăncilă – 3.105 voturi, 
Dan Barna – 2985 voturi, The-

odor Paleologu – 1850 voturi, 

Kelemen Hunor – 894 voturi

La Câmpia Turzii, unde 

Primăria este condusă de un 

primar PNL, au fost 9943 de 

voturi valabil exprimate, iar 

principalii candidaţi la alege-

rile prezidenţiale au obţinut 

următoarele voturi: Klaus Io-
hannis – 4657 voturi, Viori-

ca Dăncilă – 1626 voturi, Dan 

Barna – 1220 voturi, Theodor 

Paleologu – 753 voturi, Kele-

men Hunor – 354 voturi

Gherla este condusă de un 

primar PSD, iar aici au fost 

9297 de voturi valabil expri-

mate, iar principalii candidaţi 

la alegerile prezidenţiale au 

obţinut următoarele voturi: 

Klaus Iohannis – 3888 voturi, 
Viorica Dăncilă – 1450 voturi, 

Dan Barna – 1334 voturi, Ke-

lemen Hunor – 779 voturi, The-

odor Paleologu – 601 voturi

PSD pierde definitiv Clujul!
Rezultatele finale ale alegerilor prezindenţiale din judeţul Cluj arată 
că social-democraţii au pierdut definitiv bătălia pentru „capitala Ardealului”

„Social-democraţia este reprezentată în tu-
rul II cu șanse mari de victorie”, este de pă-
rere deputatul PSD de Cluj Horia Nasra, care 
amintește de episoadele electorale din anii 
precedenţi. În 1996, Emil Constantinescu 
obţinea în primul tur 28,21%, apoi a câști-
gat al doilea tur cu 54,4%, în 2004, Traian 
Băsescu obţinea în primul tur 33,92%, apoi 
a câștigat al doilea tur cu 51,23%, iar în 
2014, Klaus Iohannis obţinea în primul tur 
30,37%, apoi a câștigat al doilea tur cu 
54,4%. Prin urmare, schimbarea „președin-
telui de weekend – zero realizări – este 
foarte posibilă!”, afi rmă cu tărie Nasra.
„Este cât se poate de clar că moralitatea pusă 
în vitrina electorală și predicată de oamenii 
noi, perfecţii care care nu greșesc, este într-un 
regres evident. De ce? Pentru că liderii 
USR-PLUS au o capacitate ieșită din comun, în 
a arăta cu degetul, specializaţi în critica de ex-
terminare dar în același timp fug de guverna-
re și de orice formă de responsabilitate. 
Echipa Barna&Cioloș nu depășește perioada 
pubertăţii în politică”, declară Horia Nasra, 

după rezultatele primului tur, recunoscând tot-
odată eșecul PSD în judeţul Cluj, pe care îl pu-
ne în cârca noului președinte, Liviu Alexa.
„La Cluj, din păcate, situaţia PSD este catastro-
fală: 10,43%... Este cel mai slab scor din isto-
ria alegerilor obţinut de noi în judeţul Cluj și 
municipiul Cluj-Napoca, inclusiv un scor mai 
mic decât cel obţinut la europarlamentare. Cei 
trei intruși cocoţaţi în fi lială au reușit să distru-
gă defi nitiv organizaţia municipală... Să di-
zolvi conduceri de organizaţii municipale în 
plină campanie electorală, doar pentru unicul 
motiv că ești tratat ca un intrus, este un gest 
de sinucidere politică, să te cerţi cu numeroși 
aleși locali și să excluzi primari este absolut 
stupid. Să jignești presa și să nu-ţi ceri scuze, 
să-ţi jignești cei trei deputaţi social-democraţi 
de Cluj, sunt alte comportamente de neînţe-
les...”, acuză deputatul PSD. 
„De astăzi (n.red. luni), voi relua la nivel de 
coordonare activitatea de campanie, alături 
de colegul meu Cornel Itu, acești trei intruși 
fi ind lipsiţi de legitimitate și inteligenţă”, a 
adăugat Horia Nasra, deputat PSD.

Nasra lansează săgeți spre liderul PSD Cluj

Candidata PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a făcut, în luna octombrie, o vizită electorală la Cluj

Prezenţa ridicată la vot de 

duminică, la nivelul judeţu-

lui Cluj, peste media naţio-

nală, a arătat interesul ridi-

cat al clujenilor pentru „vii-

torul durabil al României”, 

susţine europarlamentarul 

Daniel Buda.

„Votul obţinut în judeţul 

nostru preşedintele Klaus Io-

hannis, de 42,09% (150.204 

voturi) ne onorează dar ne şi 

responsabilizează în egală mă-

sură. În numele colegilor mei 

din PNL Cluj, le mulţumesc 

tuturor clujenilor care s-au 

prezentat ieri la vot şi care au 

înţeles că preşedintele Klaus 

Iohannis este singurul candi-

dat capabil să asigure stabili-

tate, care să apere cu adevă-

rat interesele românilor şi ca-

re să ne reprezinte cu respon-

sabilitate şi demnitate în re-

laţia cu partenerii europeni şi 

internaţionali”, a declarat Da-

niel Buda.

Europarlamentarul clujean 

are şi un mesaj pentru clujeni 

pentru turul al doilea.

„Îi îndemn pe toţi cluje-

nii care ne-au susţinut ieri 

dar şi pe cei care au avut 

alte opţiuni electorale, să ni 

se alăture în 24 noiembrie, 

în misiunea pe care ne-am 

asumat-o alături de preşe-

dintele Klaus Iohannis, de 

a construi România norma-

lă. Nu în ultimul rând, le 

mulţumesc foarte mult co-

legilor mei, parlamentarilor, 

primarilor, consilierilor ju-

deţeni şi locali, preşedinţi-

lor şi responsabililor de or-

ganizaţii din PNL Cluj, dar 

mai ales membrilor simpli, 

care ne-au ajutat să ducem 

mesajul preşedintelui Româ-

niei în fiecare casă”, a mai 

precizat Buda.

Daniel Buda: „Cei care au avut alte opţiuni 
electorale, să ni se alăture în 24 noiembrie”
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Institutul Roman pentru 

Evaluare şi Strategie (IRES) 

a creat, din datele colectate 

la ieşirea de la urne pentru 

realizarea exit-pollurilor, 

profi lul celor care i-au votat 

pe Klaus Iohannis, Viorica 

Dăncilă şi Dan Barna, pri-

mii trei clasaţi la alegerile 

prezidenţiale.

Klaus Iohannis este în e-

gală măsura votat de femei şi 

de bărbaţi, la fel ca şi Viori-

ca Dăncilă. La Dan Barna exis-

tă o foarte mică diferenţă de 

gen: votanţii săi sunt 49% 

bărbaţi şi 51% femei.

În ce priveşte vârsta, pe Io-

hannis l-au votat majoritar cei 

între 45 şi 64 de ani – 39%, 

apoi cei cu vârste cuprinse în-

tre 35 şi 44 de ani – 20% şi 

în egală măsură cei din gru-

pa 25-34 şi cei de peste 65 de 

ani – câte 16%. Doar 9% din-

tre votanţii săi au între 18 şi 

24 de ani.

La Barna lucrurile sunt mai 

echilibrate. Cei mai mulţi din-

tre votanţii săi au între 25 şi 

34 de ani – 28%, urmaţi de 

grupa 45-64 de ani – 26% şi 

grupa 35-44 de ani – 25%. E 

votat masiv de tinerii cu vâr-

ste cuprinse între 18 şi 24 de 

ani – 17%, dar foarte putin 

de vârstnici – 4% dintre vo-

tanţii săi au peste 65 de ani.

43% dintre cei care au vo-

tat-o pe Viorica Dăncilă au 

peste 65 de ani, 39% sunt în 

grupa de vârsta 45-64 de ani 

(chiar grupa ei de vârstă), 

doar 11% au între 35 şi 44 de 

ani, 5% au între 25 şi 34 de 

ani şi 3% până în 24 de ani.

În ce priveşte studiile, doar 

Dan Barna are majoritar vo-

tanţi cu studii superioare – 52%. 

45% au studii medii şi doar 

3% au doar studii elementare.

Majoritatea votanţilor lui 

Iohannis au studii medii – 58%. 

27% au studii superioare şi 

15% au studii elementare.

La Dăncilă predomină de 

asemenea votanţii cu studii 

medii – 55% şi un număr ma-

re au doar studii elementare 

– 31%. 14% dintre cei care o 

votează au studii superioare.

Referitor la ocupaţie, electo-

ratul lui Dan Barna este majo-

ritar angajat, în proporţie de 

66%. La Iohannis doar 53% 

au un loc de muncă, iar la Dăn-

cilă 27%. Şefa PSD e votată 

majoritar de pensionari – 55%, 

în timp ce 23% din aceasta ca-

tegorie îl votează pe Iohannis 

şi doar 9% pe Barna. Liderul 

USR conduce şi în ce priveşte 

votantţi-antreprenori – 8% din 

electoratul său. La Iohannis 7% 

dintre votanţi sunt liber profe-

sionişti, antreprenori sau pa-

troni, iar la Dăncilă doar 4%.

Dacă Iohannis şi Barna au 

fost votaţi în special pentru ca-

lităţile lor (Iohannis 67%, Bar-

na 52%), pentru votanţii lui 

Dancila a contat mai mult par-

tidul din care ea provine (57%).

Profilul votanţilor. Cine sunt cei care 
i-au votat pe Iohannis, Dăncilă sau Barna?

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Ruşinos! Din cele 30 

de primării adjudecate 

de PSD Cluj la alegerile 

locale din 2016, doar una 

singură a reuşit să atragă 

voturile de partea candi-

datului social-democraţi-

lor la alegerile prezidenţi-

ale, Viorica Dăncilă.

La nivelul întregului judeţ, 

fostul premier a fost abia a tre-

ia opţiune a clujenilor, cu doar 

37.214 de voturi (10,42%), la 

mare distanţă de candidatul 

PNL, Klaus Iohannis (150.212 

voturi, 42,09%), respectiv can-

didatul USR-PLUS, Dan Barna 

(72.026 voturi, 20,18%). Re-

zultatul extrem de stânjenitor 

– cel mai slab din istorie – în-

registrat de social-democraţi 

în judeţul Cluj s-a concretizat 

chiar şi în comunele unde ale-

şii locali poartă culoarea roşie. 

Monitorul de Cluj a luat la pu-

ricat datele ofi ciale furnizate 

de Biroul Electoral Judeţean 

(BEJ) Cluj, iar rezultatele în-

registrate la scrutinul de dumi-

nică arată o catastrofă totală 

pentru PSD în judeţ.

Deşi a intrat în turul II în 

urma numărării voturilor la 

nivel naţional, puţin peste ju-

mătate din primăriile PSD din 

Cluj, 19, au obţinut rezultate 

care o plasează pe Viorica 

Dăncilă pe locul secund în op-

ţiunile clujenilor. Mai depar-

te, în nu mai puţin de opt pri-

mării conduse de aleşii PSD, 

Dăncilă a fost abia a treia în 

opţiunile sătenilor, după can-

didaţi precum Theodor Pale-

ologu, Kelemen Hunor sau 

chiar Mircea Diaconu.

Rezultate umilitoare 
în comunele mari

De altfel, o surpriză imensă 

s-a concretizat în comuna 

Sânmartin, condusă de Ioan 

Fartan. Cu 520 de voturi înre-

gistrate, din care doar 231 în 

localitatea Cutca, Mircea Dia-

conu a ieşit primul în topul vo-

turilor. Actorul l-a depăşit in-

clusiv pe Klaus Iohannis (175 

de voturi), lăsând-o în urmă la 

mare distanţă pe Viorica Dăn-

cilă, cu doar 64 de opţiuni pen-

tru aceasta. Se pare că localni-

cii din Sânmărtin, Ceaba, Cut-

ca, Sâmboieni, Târguşor, Măhal, 

Diviciorii Mari şi Diviciorii Mi-

ci sunt mai degrabă iubitori de 

teatru decât de social-democra-

ţia propusă de PSD Cluj...

În comunele Baciu şi Felea-

cu, candidatul PSD a terminat 

abia pe locul 5 în preferinţele 

clujenilor. În Feleacu, de exem-

plu, Dăncilă a primit cu peste 

860 de voturi mai puţin decât 

liderul Klaus Iohannis 

(890/127). De asemenea, în Ba-

ciu, unde primarul PSD Florin 

Mureşan a fost înlăturat, în mai, 

prin Ordinul prefectului, iar în-

locuitorul său, primarul interi-

mar Balázs János, a fost exclus 

din partid, Dăncilă a strâns abia 

438 de voturi, la „ani-lumină” 

distanţă de Iohannis (2.480), 

Barna (1.106), Kelemen (914) 

şi chiar Paleologu (443).

Singura comună „PSD” în 

care Viorica Dăncilă a terminat 

prima în preferinţele clujenilor 

a fost Bobâlna, însă voturile 

din cele opt secţii de votare au 

contat prea puţin în ecuaţia fi -

nală la nivelul judeţului. În to-

tal, în satele Băbdiu, Bobâlna, 

Maia, Oşorhel, Pruni, Răzbu-

neni, Suarăş şi Vâlcelele candi-

datul PSD a obţinut 257 de vo-

turi, peste Klaus Iohannis (163), 

Theodor Paleologu (74) şi Dan 

Barna (37).

Una din 30! Performanţă praf 
pentru primăriile PSD din Cluj.
Surpriză imensă la Sânmărtin, rezultate catastrofale pentru Dăncilă în vechile fiefuri PSD

Singura comună „PSD” în care Viorica Dăncilă a terminat prima în preferinţele clujenilor a fost Bobâlna

Cele mai rușinoase rezultate 
obținute de PSD în județul Cluj

SINGURA COMUNĂ ÎN CARE A ÎNVINS DĂNCILĂ

Bobâlna (8 secții, 652 voturi)

Viorica Dăncilă  257
Klaus Iohannis  163
Theodor Paleologu  74

Dan Barna  37
Kelemen Hunor –17

Apahida 
(9 secţii, 6.878 voturi)
Klaus Iohannis – 3.629

Dan Barna – 1.199

Viorica Dăncilă – 633

Baciu 
(9 secţii, 5.874 voturi)
Klaus Iohannis – 2.480

Dan Barna – 1.106

Kelemen Hunor – 914

Theodor Paleologu – 443

Viorica Dăncilă – 438

Feleacu 
(3 secţii, 2.138 voturi)
Klaus Iohannis – 890

Dan Barna – 438

Kelemen Hunor – 364

Theodor Paleologu – 164

Viorica Dăncilă – 127

Gilău (5 secţii, 3.938 
voturi)
Klaus Iohannis – 2.020

Dan Barna – 498

Viorica Dăncilă – 441

Sînmărtin 
(8 secţii, 905 voturi)
Mircea Diaconu – 520

Klaus Iohannis – 175

Viorica Dăncilă – 64

Kelemen Hunor – 45

Dan Barna – 38

Theodor Paleologu – 18

VEZI AICI LISTA COMPLETĂ 
CU REZULTATELE OBȚINUTE DE PSD
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Judeţul Cluj ocupă locul 

trei pe ţară la vânzările 

de pe un magazin online 

de cărţi. Stelian Tănase, 

Petronela Rotar 

şi Irina Binder 

sunt cei mai vânduţi 

autori români.

Cele mai mari vânzări de 

carte s-au înregistrat la catego-

riile carte în limba engleză 

(+215%), beletristică – litera-

tură universală (+140%) şi be-

letristică – autori români (75%).

O dinamică deosebită s-a 

înregistrat şi pe segmentul car-

te pentru copii şi biografi i/ jur-

nale/ memorii, unde creşteri-

le au depăşit 60-70% faţă de 

2018. Printre cei mai bine vân-

duţi autori români se numără 

Stelian Tănase, Petronela Ro-

tar, Irina Binder, respectiv Ioa-

na Chicet-Macoveiciuc pe seg-

mentul carte pentru copii.

Media per comandă a 

crescut cu 10%. Printre fac-

torii care au influenţat a-

ceastă tendinţă se poate sub-

linia şi dinamica din litera-

tura română.

Cele mai multe comenzi s-au 

înregistrat în primele nouă luni 

în Bucureşti, Timiş, Cluj, Iaşi, 

Braşov, iar numărul vânzărilor 

de pe mobil a depăşit 50%, o 

creştere cu 10% faţă de 2018.

Cititul trebuie să reprezin-

te o activitate recreativă, o 

oportunitate de dezvoltare 

non-formală, unde stăpân pe 

proces este doar lectorul. Pen-

tru început, primul avantaj per-

tinent pe care îl oferă cititul 

este reprezentat de exerciţiul 

intelectual pe care îl practicăm 

inconştient când ne delectăm 

cu o carte aparte. Acest exer-

ciţiu nu este obositor, din con-

tră, se împleteşte cu ideea de 

desprindere de realitate.

Sub acelaşi aspect, lectu-

ra poate aduce acea idee de 

nou, de surprinzător care ne 

scoate din monotonia pe ca-

re am ajuns să o trăim în a-

ceastă realitate brută.

Cluj, în top la cărţi cumpărate online

Preţurile apartamentelor 

au mai crescut 

în octombrie în toate 

marile oraşe, dar în 

Cluj-Napoca cel mai mult.

După un avans de 0,6% 

în luna septembrie, aparta-

mentele disponibile spre vân-

zare în România (noi şi vechi) 

s-au menţinut, per ansam-

blu, pe un trend ascendent 

şi în luna octombrie. Indice-

le Imobiliare.ro a consem-

nat, astfel, un avans de 1,9% 

la nivel naţional, de la 1.272 

de euro pe metru pătrat util, 

până la o medie de 1.296 de 

euro pe metru pătrat util.

Dintre marile oraşe monito-

rizate constant de Imobiliare.ro, 

cele mai semnifi cative majorări 

au avut loc în Cluj-Napoca şi în 

Iaşi, iar cele mai mici, în Con-

stanţa şi Braşov. Capitala, pe de 

altă parte, face excepţie de la 

„regula” creşterilor de preţ, pre-

tenţiile proprietarilor de locuin-

ţe menţinându-se aici, în con-

textul unui uşor declin, la un 

nivel foarte apropiat de cel con-

semnat la fi nele lunii trecute – 

după ce, în septembrie, locuin-

ţele din Bucureşti se apreciase-

ră cu 1,8%.

În oraşul de pe Someş s-a 

consemnat un avans de 2,2% 

luna trecută, de la o medie 

de 1.640 de euro pe metru 

pătrat util, până la 1.676 de 

euro pe metru pătrat. Chiar 

dacă au fost inegale, creşteri 

ale preţului mediu solicitat 

au avut loc pe ambele seg-

mente de piaţă analizate: a-

partamentele vechi s-au 

scumpit cu 1,9% (de la 1.656 

la 1.688 de euro pe metru 

pătrat), iar cele noi cu 2,6% 

(de la 1.622 la 1.664 de eu-

ro pe metru pătrat).

Preferinţele clujenilor 
s-au schimbat

Preferinţele s-au schimbat 

dinspre apartamanetele cu 

una sau două camere către a-

partamentele cu trei camere 

şi dinspre apartamentele vechi 

către apartamentele noi.

„Clujenii în general nu prea 

cumpără pentru locuire apar-

tamente la 1.700 de euro pe 

metru pătrat. Aceste aparta-

mente sunt cumpărate de in-

vestitori, care ştiu că piaţa chi-

riilor din Cluj-Napoca este sta-

bilă. La un apartament de 

70.000 de euro în Cluj-Napo-

ca pe zone bune poţi închiria 

la 500 de euro pe lună”, spu-

ne Anamaria Burcă, specia-

list în imobiliare.

Un apartament de două ca-

mere cu o suprafaţă de peste 

50 de metri pătraţi în Cluj-Na-

poca poate ajunge şi la 90.000 

de euro, iar un apartament cu 

trei camere poate ajunge la 

120.000 de euro pe zonele se-

micentrale.

Creştere spectaculoasă 
de preţ în cartierul Plopilor

Cartierul Plopilor a avut pe 

parcursul anului cele mai ma-

ri diferenţe de preţuri înregis-

trate de la o lună la alta. În 

septembrie, preţul a fost mai 

mare cu 351 de euro compa-

rativ cu luna august. De la 

1638 de euro/mp în luna au-

gust preţul a urcat în luna sep-

tembrie la 1989 euro/mp. Cel 

de-al doilea cartier în care pre-

ţul mediu a crescut în septem-

brie este Grigorescu. Aici în 

luna august preţul a fost de 

1380 euro/mp mai mic cu 77 

de euro faţă de luna septem-

brie când preţul a urcat la 

1457 euro/mp.

Curiozităţi despre 
imobiliarele clujene

Strada Soporului este stra-

da cu cele mai valoroase ( 

aproximativ 45,7 milioane de 

euro) şi numeroase tranzacţii 

(673 de tranzacţii).

Cartierul cu cele mai pu-

ţine tranzacţii este cartierul 

Făget, iar cel cu cele mai 

puţin valoroase este cartie-

rul Bulgaria.

Cele mai multe tranzacţii, 

precum şi cea mai mare valoa-

re lunară a tranzacţiilor s-au în-

registrat în luna octombrie, apro-

ximativ 67.5 milioane de euro.

Cele mai frecvent tranzac-

ţionale parcele de teren au 

fost cele cu suprafeţe cuprin-

se între 500 şi 1.000 de metri 

pătraţi, iar în ceea ce priveş-

te apartamentele, au fost ce-

le cu suprafeţe cuprinse între 

35 şi 55 de metri pătraţi.

Cea mai scumpă tranzac-

ţie este localizată în cen-

trul oraşului, pe strada Mo-

ţilor, încheiată la suma de 

650.000 de euro.

Cel mai scump teren tran-

zacţional în 2018 a fost în car-

tierul Borhanci, la suma de 

400.000 de euro.

Cartierul Mănăştur a rămas 

cel mai căutat din oraş, fi ind 

realizate anul trecut 1.032 de 

tranzacţii, iar Centrul rămâ-

ne cea mai scumpă zonă, fi -

ind realizate tranzacţii în va-

loare de aproximativ 73,6 mi-

lioane de euro.

Prețul locuințelor 
a depășit 
1.600 €/ mp
Preţurile apartamentelor au crescut în luna octombrie în Cluj Napoca
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În această săptămână va 

începe Turneul Aniversar 

al formaţiei clujene Luna 

Amară. Albumul de debut 

„Asfalt” va fi  relansat 

după 15 ani.

Povestea primului album es-

te însă una foarte interesantă.

Luna Amară, cenzurată 
chiar în centrul Clujului

Richard Constantinidi, im-

presarul formaţiei clujene „Lu-

na Amară”, şi-a amintit despre 

începuturile formaţiei şi cum a 

ajuns să fi e cenzurată chiar în 

centrul oraşului.

Actul de cenzură a avut loc 

duminică 11 mai 2003 în Piața 

Avram Iancu din Cluj, și i-a 

făcut celebri pe membrii 

formației Luna Amară.

„Îmi aduc aminte, pe vre-

mea când Funar era primar la 

Cluj, cum organizatorul Zilei 

Europei a ameninţat formaţia 

Luna Amară că, dacă mai con-

tinuă cu astfel de versuri, o dă 

jos de pe scenă. Ion Novăces-

cu, organizatorul evenimentu-

lui, a spus «Să invoce dreptul 

la liberă exprimare la eveni-

mentele organizate de el şi/sau 

la el acasă» își amintește Ri-

chard Constantinidi.

10.000 de spectatori (care 

aşteptau concertul celor de la 

Voltaj) au rămas nedumeriţi 

de ce s-a tăiat volumul din bo-

xe se vedea cum solistul cân-

ta la microfon, dar nu se au-

zea nimic de la distanţă.

Constantinidi povestește cum 

solistul Voltaj, Călin Goia, care 

a cântat atunci după Luna Ama-

ră, a remarcat: „Ca principiu, 

nu mi se pare normal să fi i oprit 

să cânți. Dacă ai invitat pe ci-

neva să cânte, îl lași să cânte. 

Dacă știi că textele lor ar putea 

deranja, nu îi inviți. Odată ce a 

început să cânte, nu e normal 

să oprești o formație.” 

„Am fugit repede la ziar şi 

am cerut ca această poveste de 

cenzură în vremuri de libertate 

de exprimare să intre pe prima 

pagină a cotidianului. A doua zi 

îmi suna telefonul de diminea-

ţă. Am spart «bariera comercia-

lă» cu acest eveniment. Media-

fax preluase ştirea... Am dat in-

terviuri în direct în cadrul unor 

matinale, la Europa FM, PRO FM 

și Radio Contact… pe plan 

național. La scurt timp am fost 

contactat de impresarul de la Pa-

raziţii, care a dorit să devină pro-

ducătorul albumului nostru de 

debut. Cu sprijinul lui Gianiny 

Munteanu am semnat contrac-

tul cu fraţii Muraru de la Ro-

ton Music, iar un an mai târ-

ziu (în 2 august 2004), s-a lan-

sat albumul Asfalt, care a înre-

gistrat cea mai mare cifră de 

vânzare a unui album de de-

but din genul Rock în anii 2000. 

Actul de cenzură a avut loc du-

minică 11 mai 2003 în Piaţa 

Avram Iancu din Cluj”, a po-

vestit Richard Constantinidi.

15 ani de la primul album

Vineri începe Turneul Ani-

versar al formaţiei Luna Ama-

ră cu relansarea albumului de 

debut „Asfalt”, după 15 ani.

„S-a înregistrat un nou ti-

raj de CD-uri după 15 ani şi 

cu această ocazie, cu turne-

ul aniversar, se relansează al-

bumul Asfalt care nu a mai 

fost accesibil pe piaţă de vreo 

13 ani şi cred că pot să spun 

că a fost cel mai apreciat al-

bum al formaţiei Luna Ama-

ră până în prezent”, a spus 

impresarul formaţiei.

Formația clujeană Luna Amară 
își relansează albumul de debut
Albumul a apărut în urmă cu 15 ani, după ce formația a fost cenzurată în centrul Clujului

Formația clujeană Luna Amară va începe Turneul Aniversar în această săptămână

Luna Amară este o formaţie de 

muzică rock, originară din 

Cluj-Napoca și fondată în 1999 sub 

numele de Tanagra Noise de către 

Nick Fagadar (voce, chitară), 

Gheorghe Farcaș (chitară bass). La 

scurt timp, alţi artiști au completat 

trupa, elementele nou-introduse 

fi ind remarcabile, un instrument a-

parte, mai rar întâlnit în muzica 

rock, fi ind trompeta (interpretată 

de Mihnea Blidariu).

Debutul pe scenă a avut loc în 

primăvara anului 2000, după 

care are loc schimbarea nume-

lui în Luna Amară pentru că fa-

nilor le era destul de greu să re-

ţină vechiul nume.

Cenzurată din cauza opiniilor politi-

ce tranșante, cu un clip pe tv (Gri 

Dorian) atunci când încă nu exista 

un album, prezentă la toate festi-

valurile importante, o noutate ab-

solută prin integrarea sunetului de 

trompetă într-un sound alternati-

ve, Luna Amară și-a format un pu-

blic al său, un public care vrea să 

înţeleagă mai mult, care vrea să se 

implice mai mult.

În 2004 are loc lansarea primu-

lui album, Asfalt, care reunește 

piese rodate în 5 ani de concer-

te live, album foarte reușit în 

opinia celor mai mulţi, fi ind con-

siderat „un album dureros, inci-

tant, incomod, o palmă peste 

obrazul prostiei tihnite”.

Cine este Luna Amară
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ANUNŢ

ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele vârstnice și pensionarii cu domi-
ciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lu-
nare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi”, precum 
și persoanele vârstnice și pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuan-
tumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” sub 1.700 lei benefi ci-
ază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca și 
pe raza comunelor Apahida, Baciu și Florești. De aceeași facilitate benefi ciază toţi cetaţenii 
de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului).

Acelasi act normativ mentionează că toate persoanele vârstnice și toţi pensionarii cu 
vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pen-
sie la rubrica “Total drepturi” cuprinse între 1.701 si 1.900 lei, benefi ciază de gratuitate la 
transportul în comun pe o singura linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Ca urmare comunicăm persoanelor care se încadrează în aceste plafoane, precum şi 
celor care au deja un abonament valabil, ca eliberarea abonamentelor pe anul 2020 se 
va desfăşura în perioada 11.11.2019-17.01.2020. Abonamentele pentru pensionari şi 
persoanele vârstnice se vor emite pe carduri de călătorie contactless nominale.

Documentele necesare
1. Toate persoanele: Buletin sau Carte de identitate în original şi o copie- se predă
2. Toate persoanele: Ultimul cupon de pensie în original şi o copie- se predă
3. Toate persoanele: Cardul de transport- pentru cei care deţin un card
4. Numai pentru persoanele care NU au mai avut card- copia după decizia de pensio-

nare și Cererea pentru emitere card – se predau
5. Numai pentru persoanele care au avut card dar s-a pierdut/furat/deteriorat – se achi-

tă contravaloarea pentru emiterea unui card nou și se completează “Cerere Card Pierdut/
Furat/Deteriorat”- se predă

6. Numai pentru pensionari pe caz de boală – decizia medicală în copien – se predă
7. Numai pentru pensionarii urmași și orfani cu varsta de până la 26 ani ( elevi, studen-

ti) – decizia de pensie de urmaș în copie – se predă ; carnetul de elev/student vizat pe anul 
școlar/universitar în curs, în copie – se predă.

8. Numai pentru persoanele varstice conform Legii 17/2000 Art.1 care au implinit var-
sta standard (63 de ani femeile si 65 de ani barbatii) si nu realizeaza venituri- declaratie 
pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri- se preda.

Utilizarea cardului de călătorie contactless:

-Cardul trebuie reîncărcat în fi ecare an cu abonamentul anual.
-Validarea: Cardul se validează la fi ecare călătorie. Abonamentul pe toate liniile se poa-

te valida în mijlocul de transport și în orice staţie. Abonamentul pe 1 linie se poate valida 
în mijlocul de transport și în staţiile care aparţin acelei linii. Se apropie cardul de zona mar-
cată cu cercuri concentrice și se menţine cardul nemiscat circa 2 secunde, până la confi r-
marea validării pe fundal verde. Dacă validarea nu reușește, reîncercati și la alt validator.

-Tronson Comun: Trebuie apasat butonul „TRONSON COMUN” dacă se circulă pe altă 
linie decât cea din abonament, dar care care are tronson comun cu cea din abonament.

-Pierderea/ Blocarea: În cazul pierderii/ furtului/ deteriorării cardului, acesta va fi  blo-
cat la cererea posesorului iar titlurile de călătorie vor putea fi  transferate pe un nou card.

LOCAŢII PENTRU ÎNCĂRCAREA CARDURILOR
PENTRU PENSIONARI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE

Cardurile de transport se emit si se reîncarcă de la Centrele de Vânzare carduri, 
situate în următoarele locații: 

Centrul 
de Vânzare

Adresa Luni-Miercuri Joi Vineri Sâmbătă, 
Duminică

CTP - Birou 
Abonamente Bd. 
21 Decembrie

Bd. 21 Decembrie 
1989 nr. 79A

07:30-21:45 07:30-21:45 07:30-21:45 Închis

CTP -Birou 
Abonamente 
P-ța 1 Mai

P-ta 1 Mai FN 06:00-21:45 06:00-21:45 06:00-21:45 Închis

Primăria Centrala Str. Moților nr. 7 08:30-16:15 08:30-18:15 08:30-16:15 Închis

Primăria 
Grigorescu

Str. Alexandru 
Vlahuță nr.46-47

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Închis

Primăria Zorilor Str. Pasteur nr. 60 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Închis

Primăria Iris Piata Liebcknecht 
nr.7-8

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Închis

Primăria 
Someșeni

Str. Traian Vuia 
nr.41

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Închis

Primăria 
Mănăștur

Str. Ion Meșter nr. 
10

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Închis

Abonamente 
Minerva

Statia Minerva, la 
parterul  blocului

06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 08:00-16:00

Abonamente 
Arte Plastice

Stația Arte 
Plastice

06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 08:00-16:00

CTP Cluj-Napoca S.A.

Partidul Muncitorilor 

Socialişti (PSOE) de guver-

nământ din Spania a obţi-

nut cele mai multe voturi 

la alegerile generale desfă-

şurate duminică în Spania, 

dar departe de a avea 

o majoritate într-un parla-

ment care se prefi gurează 

chiar mai fragmentat, 

cu mai mulţi deputaţi 

de extremă dreapta, con-

form proiecţiilor prelimina-

re din exit-poll-ul.

Rezultatele sondajului de 

opinie, publicat la scurt timp 

după încheierea votului la 

ora 19:00 GMT, nu au ară-

tat niciun avantaj clar nici 

pentru blocul de stânga, nici 

pentru cel de dreapta, indi-

când un impas care ar pu-

tea face să eşueze din nou 

încercarea de a forma un 

guvern funcţional.

Se preconizează că PSOE 

va câştiga 114-119 locuri, în 

scădere de la 123 pe care le-a 

câştigat în scrutinul din apri-

lie şi departe de majoritatea 

parlamentară din 176.

De asemenea, partidul de 

extremă dreaptă Vox ar urma 

să-şi dubleze reprezentarea 

parlamentară, de la 24 la 56-59 

de locuri. Acest partid, care a 

intrat în parlament în aprilie, 

este văzut ca principalul câş-

tigător al scrutinului.

Partidul Popular (PP) ar ur-

ma să obţină 85-90 de locuri, 

în creştere faţă de cele 66 câş-

tigate în aprilie.

Proiecţiile arată că forma-

ţiunea de stânga Unidos Po-

demos ar urma să câştige 30-34 

de locuri, în scădere faţă de 

cele 42 pe care le avea, iar 

Ciudadanos, partid liberal ca-

re se opune secesiunii Cata-

loniei, ar obţine numai 14-15 

locuri, un recul drastic faţă de 

cele 57 care i-au revenit în 

scrutinul din primăvară.

Prezenţa la vot a fost mai 

scăzută decât în aprilie.

Paralizată politic, Spania 

s-a întors la urne duminică 

pentru a patra oară în patru 

ani, într-un context de criză 

deschisă în Catalonia care pa-

re să fi  dat un nou impuls 

partidului de extremă-dreap-

ta Vox într-o ţară unde extre-

ma-dreaptă era marginală de 

la sfârşitul dictaturii lui Fran-

co, în 1975.

Nou blocaj politic în Spania

Pădurile din România şi 

recentele evenimente tra-

gice legate de acestea au 

atras atenţia presei inter-

naţionale. Jurnalistul 

Stephen McGrath a venit 

în România şi a ajuns la o 

concluzie extrem de îngri-

jorătoare, aceea că pădu-

rile din ţara noastră sunt 

în pericol.

Jurnalistul britanic a sub-

liniat faptul că România are 

cea mai mare suprafaţă de pă-

duri seculare, însă aceste pă-

duri idilice sunt ameninţate 

de „mafi a lemnului”.

„Cu o suprafaţă totală de 

aproximativ 7 milioane de hec-

tare de pădurii, acest „Ama-

zon al Europei” găzduieşte 

cea mai mare populaţie de urs 

brun de pe continent, dar şi 

carnivore precum lupi şi râşi. 

Dar această sălbăticie, care 

este în mare măsură nepătrun-

să, este ameninţată de explo-

tarea ilegală, care acum s-a 

transformat într-o bătălie ca-

re implică violenţă şi corup-

ţie, culminând cu uciderea re-

centă a doi pădurari”, scrie 

The Independent.

Au fost relatate cazurile ce-

lor doi pădurari care au fost 

ucişi în timp ce încercau să 

protejeze pădurile: Liviu Pop, 

30 de ani, din Maramureş, şi 

Răducu Gorcioaia, 50 de ani, 

din Paşcani. Crimele au rea-

dus în atenţia publică proble-

ma pădurilor şi, revoltaţi, oa-

menii au ieşit să protesteze în 

Bucureşti.

De ce s-a renunţat 
la sistemul de 
supraveghere prin satelit

Însă, după cele două cri-

me, pădurarii din ţară se tem 

pentru vieţile lor, scrie jurna-

listul britanic.

Cei care au stat în spatele 

protestului din Bucureşti au 

cerut guvernului să ia măsuri 

pentru protecţia pădurii şi sto-

parea violenţelor. „În ultimii 

12 ani, am pierdut aproape 

140.000 de hectare de păduri”, 

i-a spus Ciprian Găluşcă, ac-

tivist GreenPeace Romania, 

jurnalistului britanic.

Activiştii au cerut guver-

nului continuarea programu-

lui de supraveghere prin sa-

telit a tăierilor de păduri, dar 

şi a transporturilor ilegale de 

lemn, program început în 2016 

şi oprit brusc un an mai târ-

ziu, guvernul reclamând prea 

multe alarme false. În realita-

te, spun activiştii, tehnologia 

ar fi  stopat tăierile ilegale.

Potrivit jurnalistului bri-

tanic, pădurile din România, 

dispar mai repede decât se 

estima. Într-un raport ofi ci-

al despre situaţia pe ultimii 

zece ani se precizează că, 

anual, se taie 38 de milioa-

ne de metri cubi de lemn din 

păduri, 20 de milioane fi ind 

lemn tăiat ilegal.

Statisticile alarmante i-a 

scos în stradă şi pe românii 

din diaspora. S-a protestat la 

Bruxelles, Madris şi Londra.

Corupția amenință 
pădurile din România, 
„Amazonul Europei”

Prim-ministrul spaniol în funcţie, Pedro Sanchez
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Un mesaj frumos scris în 

limba română în districtul 

fi nanciar Canary Wharf 

din Londra a devenit viral 

pe internet, în ziua în care 

diaspora românească vota 

în număr record pentru 

alegerile prezidenţiale 

din 2019.

„Mi-e dor de tine, tati!” De 

fi ecare dată când vorbesc cu 

fetiţa mea la telefon şi mă în-

treabă cât mai durează până 

mă întorc acasă simt că mă 

prăbuşesc. Îmi dau lacrimile, 

dar nu vreau să simtă asta. Mă 

gândesc că poate dacă vede că 

sunt puternic va fi  şi ea puter-

nică şi va înţelege că mai du-

rează un pic până mă întorc.

„Brexitul e o tâmpenie, 
tati! Nu e aşa?”, ”Da, tati, 
aşa e!”, ”Şi tu te ocupi 
de tâmpenii, tati?” …

Nu ştiu cum să răspund 

la întrebarea asta aşa că în-

cerc să schimb subiectul: 

„Cum a fost azi la şcoală?” 

„Bine! Azi am ieşit afară şi 

am jucat fotbal. Am stat în 

poartă şi să ştii că…” şi dis-

cuţia noastră continuă câte-

va minute despre lucrurile 

care i s-au părut ei impor-

tante în ziua respectivă.

Câteodată de la celălalt ca-

păt al fi rului se aude: ”Tu ce 

ai făcut azi?” Şi atunci încerc 

să îi explic pe înţelesul ei de 

ce, chiar dacă am stabilit de-

ja că e o tâmpenie, Brexitul e 

un eveniment foarte impor-

tant. Uite, se întâmplă şi as-

ta, şi asta, şi am fost şi aco-

lo. „E cam plictisitor ce faci 

tu”, vine dur verdictul.

Francheţea ei mă binedis-

pune pe moment, dar trebu-

ie să fac în aşa fel încât data 

viitoare să îi povestesc lucruri 

care să i se pară mai intere-

sante. Nu aş vrea să rămână 

cu impresia că absenţa mea 

de acasă e provocată de niş-

te „tâmpenii plictisitoare”. 

Acum, însă, trebuie să închi-

dem. „Hai, fugi la culcare, că 

e târziu şi mâine te trezeşti 

devreme!” „Pa, tati! Te iu-

besc!” „Şi eu te iubesc, tati! 

Să fi i cuminte, da?” „Mi-e dor 

de tine, tati!” „Şi mie de tine, 

iubita mea! Şi mie de tine!”

„Mi-e dor de tine” 
în Canary Wharf

Când ieşi din staţia de me-

trou Canary Wharf te simţi 

dintr-o dată foarte mic prin-

tre zgârie-norii celui de-al 

doilea district fi nanciar al 

Londrei. Imediat în dreapta 

este sediul agenţiei Reuters. 

Pe partea opusă se înalţă ce-

le 33 de etaje ale clădirii în 

care activează banca JP Mor-

gan. Sunt despărţite de ape-

le „docului de mijloc” (Middle 

Dock), scrie Dan Vasiliu, co-

respondentul Radio Româ-

nia Actualităţi la Londra.

Undeva, pe cheiul din stân-

ga, cam la un metru deasu-

pra nivelului apei, a apărut 

săptămâna trecută o instala-

ţie luminoasă cu un mesaj în 

limba română, simplu, dar 

puternic: „Mi-e dor de tine”.

„Avem cu toţii cunoscuţi, 

prieteni, poate chiar rude ca-

re au decis să plece din Ro-

mânia, împinşi de la spate de 

circumstanţele de acasă sau 

de oportunităţile pe care le-au 

găsit în afară. Iar noi vrem 

să le remintim că cei de aca-

să nu i-au uitat, că se gân-

desc mereu la ei şi sperăm 

ca într-o zi să putem crea îm-

preună în România acele opor-

tunităţi pe care ei le-au găsit 

acum în altă parte”, spune 

Andi Daiszler, fondatorul Li-

ghts On România, un festival 

de instalaţii de lumină, a că-

rui primă ediţie a avut loc 

anul trecut la Cluj.

Atunci, pe unul dintre po-

durile care traversează Some-

şul, publicul a putut să sim-

tă pentru prima dată puterea 

lui „Mi-e dor de tine”. „În 

acest an am vrut să ducem 

mesajul mai departe”, mai 

spune Andi.

„Şi ne-am dorit foarte mult 

ca el să ajungă acolo unde 

oamenii ar avea nevoie de o 

mică amintire a ceea ce în-

seamnă România, aşa că ne-a 

venit ideea să trimitem me-

sajul „Mi-e dor de tine” 

într-un oraş în care trăieşte 

o mare comunitate de români 

şi aşa am ajuns în Londra, 

unde statisticile arată că tră-

ieşte cea mai mare comuni-

tate de români, într-un oraş 

din afara graniţelor Români-

ei”, mi-a mai zis Andi.

În Canary Wharf vin zil-

nic la serviciu peste o sută 

de mii de persoane şi oricât 

ar fi  de grăbite să ajungă în 

birou, oricât de absorbite ar 

fi  de ecranul telefoanelor 

mobile sau de muzica tare 

din căştile de ultimă gene-

raţie, nu vor avea cum să 

evite întâlnirea cu mesajul 

de pe chei. Unii vor ridica 

probabil din umeri şi vor 

trece mai departe fără să îşi 

bată prea tare capul cu ace-

le cuvinte de neînţeles. Al-

ţii vor citi poate explicaţiile 

de pe panoul amplasat în 

apropiere şi se vor mulţumi 

cu atât. Dar poate că vor fi  

şi unii care vor citi explica-

ţiile şi vor vrea să ştie mai 

mult şi vor căuta un coleg 

sau un prieten român care 

să îi facă să înţeleagă mai 

bine ce e cu acest „Mi-e dor 

de tine”.

”În momentul în care am 

aprins pentru prima dată 

mesajul în Londra, am în-

tâlnit cupluri mixte, de ro-

mâni şi alte naţionalităţi, şi 

românii le explicau celor-

lalţi ce înseamnă şi care sunt 

semnificaţiile acestor cuvin-

te. Foarte mulţi dintre bri-

tanicii cu care noi am dis-

cutat şi le-am explicat ce în-

seamnă acest mesaj şi la ce 

face referire ne-au spus că 

pe ei îi face cumva să se 

gândească la Brexit şi că le 

trezeşte o simpatie vizavi 

de tot ce înseamnă comuni-

tatea europeană pe care o 

vor părăsi o dată cu ieşirea 

din Uniunea Europeană.”

Şi pentru că atunci când 

spui cuiva ”Mi-e dor de ti-

ne” răspunsul este de cele 

mai multe ori ”Şi mie”, acest 

mesaj va fi  aprins pe 21 no-

iembrie la Cluj, în deschide-

rea celei de-a doua ediţii Li-

ghts On România. Povestea 

va continua o săptămână mai 

târziu la Bucureşti, unde se 

va aprinde al treilea mesaj, 

”Te aştept”, ca o continuare 

fi rească a unei conversaţii 

purtate cu cineva drag, care 

în acel moment nu poate fi  

lângă tine.

Povestea din spatele mesajului „Mi-e dor 
de tine” scris la Londra în preajma alegerilor
„Mi-e Dor de Tine”, instalaţia de lumină creată de Lights On a fost aprinsă, săptămâna trecută, la Londra
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ 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. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preț 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând ap. 2 camere + grădină 
(aprox 3 ari/garaj/apă + canali-
zare) în Dej, central. Informaţii 
la tel. 0064212647271.

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, 
judeţul Botoșani, cu multe 
auxiliare pe lângă casă. Pen-
tru informaţii suplimentare și 
alte detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

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

tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preț 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Pentru perioadă lungă, persoa-
nă statornică, dau în chirie ap. cu 
2 camere, zona Piaţa Flora, cart. 
Mănăștur. Preţ negociabil + ga-
ranţie. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

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

SERVICII

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

¤ 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.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

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

AUTO-MOTO

¤ 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 Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan ino-
xidabil, pentru baie, capacitate 
de 100 l, făcut la comandă. 
Preţuri foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
preţ negociabil. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-

ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0741-028813. (4.7)

¤ Vând seturi de oale din inox 
cu fund gros și cu termostat pe 
capac, compus din 16 piese, 
nou, preţ 700 RON și set de cu-
ţite ceramice la preţul de 150 
RON. Informaţii la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de teraco-
tă, puţin folosite, preţ 250 RON/
buc și o sobă cu plită și ler la 
1700 RON, sobă de gătiti și încăl-
zit, preţ 150 RON. pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (6.9)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-702473, după 
ora 12.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru ac-
te, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea de jos (cu etajere 
interioare), cu chei, dim. H â 
205 cm, L â 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu ste-
jar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON. Cele 3 piese de 
mobilier sunt ideale pentru 
agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot do-
uă sobe. Preţ foarte bun, negoci-
abil. Informaţii la tel. 
0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

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

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zo-
nă nepoluată. Tel. 
0748-220979. (20.40)

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, 
de masă vechi, tablouri, icoa-
ne, bijuterii, monezi, bancnote, 
decoraţii militare, tmbre, jucări 
vechi din plastic cum ar fi nu te 

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

supăra frate, lego, vederi vechi, 
statuete sau scule, cum ar fi 
mașina de găurit, flex. Relaţii 
la tel. 0749-974302

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.

PIERDERI

¤ MBS RED INVEST S.R.L., 
C.U.I. 31703108, 
J12/1745/2013, pierdut CERTI-
FICAT CONSTATOR de la ONRC. 
Se declară nul.

¤ Pierdut legitimaţie de trans-
port pe numele NAOMI POPO-
VICI eliberată de UBB.
O declar nulă.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
al fi rmei REDU TRADE SRL-D, 
C.U.I. 34288120, 
J12/896/2015. Îl declar nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea Română de Radiodifuziune 
organizează, la sediul Studioului Teritorial Cluj, din strada 

Donath nr. 160, concurs pentru ocuparea a două posturi de 
redactor – limba română la Studioul Teritorial de Radio Cluj.

Înscrierea candidaţilor, respectiv depunerea dosarului de 
concurs, se va face, personal, la sediul Studioului Teritorial de 
Radio Cluj, până la data de 15.11.2019, în zilele lucrătoare, astfel:

- de luni până joi între orele 9,00 – 16,30;
- vineri între orele 9,00 – 14,00.

Mai multe detalii pe srr.ro, secţiunea Cariere

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

AN ,,APELE ROMANE ’’-ADMINISTRATIA 
BAZINALA DE APA SOMES TISA

 cu sediul în localitatea CLUJ-NAPOCA str. Vânătorului 
nr.17, judeţul Cluj, 

anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea postului vacant de 

INGINER BIROU EXPLOATARE –SGA CLUJ organizat iniţial:

- Proba scrisă în data de 14 noiembrie 2019, ora 10.00,
- Proba interviu în data de 19 noiembrie 2019, ora10.00.
astfel
- Proba scrisă : la o dată care se va comunica ulterior
- Proba interviu : la o dată care se va comunica ulterior
Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în 

Monitorul Ofi cial, Partea a III-a nr. 1214 /17.10.2019, cod 
229130.

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

AN ,,APELE ROMANE ’’-ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SOMES TISA

cu sediul în localitatea CLUJ-NAPOCA str. Vânătorului 
nr.17, judeţul Cluj, anunţă amânarea concursului 

conform HG 286 pentru ocuparea postului vacant de 
INGINER BIROU GRA –SGA SATU MARE organizat iniţial:

- Proba scrisă în data de 18 noiembrie 2019, ora 11.00,
- Proba interviu în data de 20 noiembrie 2019, ora11.30.
astfel
- Proba scrisă : la o dată care se va comunica ulterior
- Proba interviu : la o dată care se va comunica ulterior
Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în 

Monitorul Ofi cial, Partea a III-a nr. 1229 /21.10.2019, cod 
229533.

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

AN ,,APELE ROMANE ’’-ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SOMES TISA

cu sediul în localitatea CLUJ-NAPOCA str. Vânătorului 
nr.17, judeţul Cluj, anunţă amânarea concursului 

conform HG 286 pentru ocuparea postului vacant de 
CONSILIER JURIDIC – COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

,RELATII cu Pblicul ,administrativ –SGA SATU MARE 
organizat iniţial:

- Proba scrisă în data de 19 noiembrie 2019, ora 10.00,
- Proba interviu în data de 21 noiembrie 2019, ora 10.00.
astfel
- Proba scrisă : la o dată care se va comunica ulterior
- Proba interviu : la o dată care se va comunica ulterior
Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în 

Monitorul Ofi cial, Partea a III-a nr. 1241 /23.10.2019, cod 
229850.

AVIZ DE MEDIU

Primăria com. Izvoru Crișului, cu sediul în loc. Izvoru 
Crișului, nr. 39, com. Izvoru Crișului, jud. Cluj, intenţionează 
să solicite de la ABA Crişuri Oradea obţinerea unui Aviz de 
gospodărirea apelor pentru investiţia ,,Amenajare pistă de 
biciclete între localităţile Izvoru Crişului şi loc. Saula, 
comuna Izvoru Crişului, jud. Cluj“. Această investiţie este 
o investiţie nouă. Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și 
completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată.Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului 
la adresa sus menţionată sau pot înainta observaţii în 
termen de 5 zile de la data publicării la A.B.A. Crișuri, str. 
I. Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.

LICITAȚIE 

a) Privind organizarea licitatiei intermediare de vanzare 
masa lemnoasa pe picior cu strigare

b) Privind organizarea licitatiei intermediare pentru 
prestari servicii exploatare masa lemnoasa cu oferta 

scrisa in plic , masa lemnoasa care va fi  valorifi cata catre 
popultaia din Comuna Margau la drum auto.

aferenta anului de productie 2019

Organizatorul licitatiei: Primaria Comunei Margau 
cu sediul in localitatea Margau, nr.204 ,judetul Cluj , telefon 
0371138035 , fax 0372002986 , email primaria.margau@
yahoo.com

Data si ora desfasurarii licitatiei : 21.11.2019 , ora 11.

Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primariei Comunei 
Margau , nr.204, judetul Cluj.

Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare pentru masa 
lemnoasa pe picior si licitatie publica cu prezentarea ofertelor 
in plic inchis si sigilat pentru prestari servicii exploatare 
masa lemnoasa.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform 
prevederilor Regulamnetului de valorifi care a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publica aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr.715/207 modifi cata cu HG 55/2019 iar pentru 
prestari servicii exploatare masa lemnoasa conform 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 .

Data si ora organizarii preselectiei : 18.11.2019 , ora 11.
Data si ora –limita pana la care poate fi  depusa 

documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 
15.11.2019, ora 16 la sediul Primariei Comunei Margau .

Lista partizilor care se liciteaza , pretul de pornire la licitatiei 
si pasul de licitare pentru fi ecare partida sunt afi sate la sediul 
organizatorului si pe situl publicare@ocoalesilvice.ro

Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la 
licitatie este de 5143 mc.din care pe natura de produse:

- produse accidentale si principale -5143 mc.
si respectiv pe specii si grupe de specii:
-rasinoase – 5047 mc.
-foioase – 96 mc.
- diverse tari – 0 mc.

Volumul scos pentru prestari servicii exploatare masa 
lemnoasa este de 1876 mc.

din care pe natura de produse;
- produse accidentale si principale – 1876 mc.
si respectiv pe specii si grupe de specii:
- rasinoase -1270 mc.
- foioase- 606 mc.
- paltin de munte- 0 mc

Masa lemnoasa pe picior oferita spre vanzare catre 
operatorii economici si masa lemnoasa oferita spre vanzare 
catre populatie nu provine din fondul forestier proprietate 
publica certifi cat.

Masa lemnoasa destinata spre vanzare pe picior si masa 
lemnoasa destinata pentru licitatie de prestari servicii exploatare 
ramasa neadjudecata dupa aceasta licitatie si care a mai facut 
obiectul unei licitatii organizate anterior acestei licitatii se poate 
adjudeca prin negociere in aceeasi zi in conditiile prevazute 
de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare ira 
masa lemnoasa care a ramas neadjudecata si a facut obiectul 
doar a licitatiei de azi va fi  scoasa din nou la licitatie organizata 
de Primaria Comunei Margau.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul 
organizatorului licitatiei incepand cu data de 11.11.2019.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei:
 Documentatia integrala privind desfasurarea licitatiei 

si partizile scoase la licitatie se poate obtine de de la sediul 
Primariei Comunei Margu , nr.204 , judetul Cluj.

 Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa 
organizatorului licitatiei (Primaria Comunei Margau 
tel:,0371138035, fax 0372002986).

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
SOMEG GHERLA S.A.

cu sediul în Gherla, str. Fabricii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată 
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1345/1992, 
având Codul de înregistrare fi scală RO 202131

convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

pentru dată de 09.12.2019, ora 10, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă de 15.11.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea celor 3 membri ai Consiliului de Administraţie, 
ca urmare a expirării mandatelor administratorilor.

2. Diverse.

Dacă în data de 09.12.2019 Adunarea Generală nu 
îndeplinește condiţiile legale de întrunire, ea se reprogramează 
pentru dată de 10.12.2019, în același loc și la aceeași oră.

Documentele și informaţiile referitoare la problemele 
înscrise în ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii 
începând cu data publicării prezentului convocator.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se afl a la dispoziţia acţionarilor 
la sediul Societăţii, putând fi  consultată și completată de acţionari.

Formularele de procura specială pentru reprezentare în 
AGA se pot ridica de la sediul societăţii începând cu data 
apariţiei prezentului anunţ și vor putea fi  depuse sau expediate 
la sediul societăţii până la data de 07.12.2019, ora 15.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE,

PROF. UNIV. DR. ING. BÂLC GAVRIL

ANUNŢ DE VÂNZARE

ANUNŢ VÂNZARE
BUNURI MOBILE TRICOTAJE SOMEŞUL S.A.

Subscrisa TRICOTAJE SOMEŞUL S.A. cu sediul în 
România, Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului Cluj sub nr. 
J12/152/1991, având cod fi scal RO 202140, capital social 
integral vărsat 4.106.880 lei, licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile, proprietatea 
societăţii în data de 21.11.2019, la ora 10, la sediul societăţii 
menţionat mai sus:

Mijloace fi xe/Active situate în Mun. Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii, nr. 18, jud. Cluj.

Lista detaliată cu preţurile individuale poate fi  consultată 
prin afi șare la adresa menţionata mai sus.

Notă: Referitor la TVA se vor aplica normele legale în 
vigoare la data tranzacţiei;

În cazul neadjudecării activelor, se vor organiza alte 
ședinţe de licitaţie în data de 25.11.2019, 27.11.2019 la 
aceeași oră și locaţie și în aceleași condiţii.

Dacă bunurile nu se vând la prima licitaţie, preţul acestora 
scade cu 25%, astfel încât preţul de pornire al celei de-a 
doua licitaţii va fi  75% din preţul primei licitaţii. Dacă nici 
la a doua licitaţie bunurile nu se vând preţul de pornire 
scade cu 50% pentru a treia licitaţie. Vânzarea se va putea 
face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă 
preţul de pornire al licitaţiei;

Adjudecarea se face în favoarea participantului care a 
oferit cel mai mare preţ, dar nu mai puţin decât preţul de 
pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, 
comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă 
cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.

Detalii privind activele și condiţiile pe care trebuie sã le 
îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se 
regăsesc în regulamentul de valorifi care, ce poate fi  obţinut 
de la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare privind activele și procedura de 
vânzare, se pot obţine la adresa de mail secretariat@
somesul.ro, Tricotaje Somesul S.A.
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Dublă victorie 
la volei
Etapa a cincea din Divizia A1 
Masculin a programat meciul 
de volei dintre echipele CS 
Universitatea Cluj și CS Știinţa 
Explorări Baia Mare, vineri, 8 
noiembrie. Partida s-a dispu-
tat în Sala Sporturilor „Horia 
Demian” și a fost câștigată de 
echipa universitară cu scorul 
3-2 (21-25, 26-28, 25-20, 
25-20, 15-8).
În clasament, CS „U” Cluj se 
află pe locul opt cu două 
puncte, iar Știinţa Explorări 
Baia Mare pe locul șapte cu 
șase puncte.
Echipa de volei feminin „U” 
NTT Data Cluj a jucat cu FC 
Argeș în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. Meciul a 
contat pentru etapa a șasea 
din Divizia A1 și a fost câștigat 
de clujence cu scorul 3-1, re-
zultatele pe seturi fiind 25-15, 
18-25, 28-26 și 25-19.
Jocul a fost foarte disputat, 
echipele luptând pentru fie-
care punct, dar, în final, „U” 
NTT Data Cluj a fost mai luci-
dă și a reușit să obţină victo-
ria. În urma acestei victorii, 
„U” NTT Data Cluj se clasează 
pe locul opt cu trei puncte, 
iar FC Argeș a rămas pe locul 
șapte tot cu trei puncte.

Victorie mare 
pentru handbalişti
Handbaliștii antrenaţi de 
Ioan Ani-Senocico au disputat 
meciul etapei a șasea, din 
Divizia A, în deplasare cu 
CSM Sighișoara. Partida s-a 
jucat sâmbătă, 9 noiembrie, 
în Sala de Sport „Radu 
Voinea” din Sighișoara și 
echipa CS „U” Cluj a câștigat 
la două goluri diferenţă, 
30-28 (15-15), fiind a treia 
victorie stagională.
Pentru echipa CSU Cluj au în-
scris: Fodorean 10, Coman 
Alexandru 7, Draia 6, Epure și 
Preda câte 3 fiecare, iar 
Putnoky un gol. Echipa clu-
jeană a urcat pe locul 2 în 
clasament, cu 9 puncte, iar 
CSM Sighișoara se menţine 
pe locul 4 cu trei puncte, du-
pă această etapă.

Andone lipeşte 
cu Spania şi Suedia
Atacantul Florin Andone va 
lipsi cel puţin două luni de 
pe teren după accidentarea 
din meciul cu Gaziantep, ast-
fel că el nu va mai juca în 
acest an, anunţă FRF.
„Convocat de Cosmin Contra 
la echipa naţională pentru 
meciurile cu Suedia și Spania 
din această lună, atacantul 
Florin Andone a suferit o ac-
cidentare în ultima partidă 
disputată pentru Galatasaray, 
sâmbătă. În urma examenu-
lui RMN, diagnosticul iniţial 
s-a confirmat, din păcate. În 
urma dialogului dintre 
staff-ul medical al naţionalei 
cel al clubului din Istanbul, 
Florin a suferit o leziune par-
ţială a ligamentului colateral 
intern de la genunchiul drept 
și va absenta cel puţin 2 luni 
– 2 luni și jumătate, perioada 
estimată pentru recuperare", 
se arată pe site-ul FRF.

Pe scurt

U-Banca Transilvania Cluj 

are un sezon excelent 

şi are cinci victorii 

din tot atâtea meciuri 

disputate 

în Liga Naţională 

de baschet masculin.

Ardelenii s-au califi cat în 

grupa FIBA Europe Cup după 

o dublă cu BC Rahoveci, iar 

în faza grupelor au două vic-

torii şi o înfrângere.

Lotul lui U-BT Cluj s-a 

schimbat radical în această 

vară, dar fanii i-au adoptat 

rapid pe nou veniţi. Kerron 

Johnson a vorbit în termeni 

laudativi despre publicul clu-

jean la fi nalul săptămânii tre-

cute, la fel cum s-a întâm-

plat şi cu Artis Ate.

Letonul a povestit într-un 

interviu despre atmosfera 

din BT Arena şi sala „Ho-

ria Demian”.

„Îmi place foarte mult sa-

la aceasta. Din ce am auzit, 

aici echipa nu pierde nicioda-

tă, au o energie specială. E 

extraordinar, parcă are o au-

ră. E mai uşor să ne antrenăm 

aici şi sala a devenit cu ade-

vărat casa noastră. În BT Are-

na, problema e că spectatorii 

sunt prea departe de noi. Prin 

urmare, nu simţim aşa de mult 

suportul lor pentru că sune-

tul nu ajunge la noi. În „Ho-

ria Demian”, fanii sunt mai 

apropiaţi şi le auzim încura-

jările. E ca şi cum ar fi  chiar 

pe teren cu noi. Sunt două 

sentimente diferite”,a spus A-

te când a fost întrebat de ener-

gia pe care o aduce publicul 

în meciurile lui „U”.

Jucătorii lui U-BT Cluj, 
îndrăgostiți de fani

CFR Cluj (foto) va evolua 

împotriva celor de la FC 

Kisvarda, duminică, 

de la ora 17:00, 

pe stadionul „Dr. 

Constantin Rădulescu” 

într-un meci amical 

în urmă căruia vor 

fi  donate încasările.

„Ne alăturăm din nou cam-

paniei „Făuritorii de minuni” 

pentru a o sprijini pe Alexan-

dra, un copil minunat, care, din 

păcate, s-a născut cu o malfor-

maţie rară: nu are urechi – nici 

canale auditive şi nici pavilioa-

ne. Pentru a putea auzi, Alexan-

dra are nevoie de 4 operaţii ex-

trem de complexe care se pot efec-

tua doar în Statele Unite ale Ame-

ricii şi costă în total 200.000 de 

euro”, a fost o parte din mesajul 

transmis de clubul din Gruia.

Un bilet la partida dintre CFR 

Cluj şi FC Kisvarda va costa 5 

lei şi vor fi  putea achiziţionate 

online de marţi.

Trupa din Gruia s-a spe-

cializat în ultima perioadă 

în susţinerea unor astfel de 

scopuri caritabile în prece-

dent pauză competiţională 

fi ind organizat un alt meci 

amical disputat împotriva ce-

lor de la Karpaty Lviv.

În jur de 300 de specta-

tori au participat la meciul 

pentru care a fost deschisă 

tribuna 1, fi ind strânsă su-

ma de 1.500 de lei din vân-

zarea biletelor. Au fost făcu-

te donaţii, pe de altă parte, 

şi într-o urnă specială la sta-

dion, acolo unde s-au strâns 

2.996 lei, 20 euro şi 1.000 

de forinţi, potrivit anunţului 

făcut de Peluza Vişinie.

Amical în scop caritabil 
între CFR Cluj și FC Kisvarda

CFR Cluj a remizat, 0-0, 

pe terenul celor de la 

Dinamo în etapa cu 

numărul 16 într-o partidă 

în care tehnicianul campi-

oanei a folosit o formulă 

de joc cu mai multe 

rezerve. Petrescu a fost 

nemulţumit de jocul 

prestat de elevii săi, 

iar la pauză şi-a băgat 

în şedintă fotbaliştii 

care au făcut parte 

din primul 11.

„Nu am exagerat la pauză, 

în vestiar. Am jucat cu Dina-

mo, o echipă bună, care joa-

că bine acasă şi care a făcut 

spectacol cu Viitorul şi Gaz 

Metan. Era important să nu 

facem greşeli şi cadouri. În fi -

nalul primei reprize, Dinamo 

a avut acea bară. Noi am ce-

dat, iar ei au venit peste noi. 

Dacă marcau acolo, era greu 

să revenim. În repriza a doua 

noi am jucat mai bine. Nu ţin 

minte să aibă Dinamo vreun 

şut. Echipa a reacţionat bine. 

Am avut 3-4 ocazii clare, dar 

şi un penalty la faultul asu-

pra lui Păun. Dar nu putem 

critica arbitrajul pentru că a 

fost un meci greu”, a decla-

rat Dan Petrescu la Look Sport.

Antrenorul campioanei s-a 

plâns din nou de programul 

încărcat pe care îl are echipa 

după meciurile din Europa 

League şi Champions League:

„Schimbăm mulţi jucători, 

iar asta nu ne face bine. Dar 

voi continua să le fac. Vom 

avea un program infernal du-

pă pauză. Am jucat 30 de me-

ciuri până acum. E un record 

pentru mine, dar şi pentru club. 

După pauza competiţională 

vom avea încă 8 meciuri. Nici 

nu ştiu pe unde vom dormi. 

Dar îmi pare bine că luăm pa-

uză. Îmi place să muncesc zi 

de zi, dar parcă a fost prea 

mult”, a spus Petrescu.

CFR Cluj a evoluat în acest 

sezon în 16 partide în Liga 

1, opt meciuri în tururile pre-

liminare din Champions Lea-

gue, precum şi patru meciuri 

în grupele Europa League, 

dar şi câte unul în Cupa şi 

Supercupa României.

Campioana României este 

echipa cu al treilea cel mai 

numeros lot din Liga 1 după 

Viitorul şi Universitatea Cra-

iova. Ardelenii au un lot co-

tat la 29,20 de milioane de eu-

ro, format din 15 stranieri ca-

re provin din 13 ţări diferite.

Petrescu are posibilita-

tea să folosească două echi-

pe diferite în Europa Lea-

gue şi Liga 1, fiind presat 

şi de regula U-21 în compe-

tiţia internă.

Dan Petrescu a fost criticat 

dur de mulţi dintre fanii ce-

lor de la CFR Cluj, dar cu toa-

te astea a izbutit să câştige 

două titluri consecutive în 

Gruia şi să ducă echipa aproa-

pe de primăvara europeană.

Antrenorul campioanei a 

vorbit după meciul cu Dina-

mo şi de echipa naţională a 

României, precum şi despre 

situaţia lui Cosmin Contra.

„Dacă aş fi  la naţională, aş 

fi  criticat din minutul 1 până 

în minutul 90, sunt sigur. Nu 

înseamnă că am fi  fost califi -

caţi cu mine. Chiar dacă eram 

califi caţi, tot se găsea ceva. Nu 

cred că dacă voi ajunge la na-

ţională voi avea parte de alt 

tratament de cum are Cosmin 

Contra şi ceilalţi antrenori.

E presiunea maximă. Da-

că câştigi toate meciurile , 

poate numai atunci ai linişte. 

Batem 2-1 Suedia, să ţineţi 

minte şi facem egal în Spa-

nia. Eu cam ghicesc rezulta-

tele. Şi facem 1-1 în Spania”, 

a declarat Petrescu.

CFR Cluj îi are la lotul echi-

pei naţionale pe Andrei Bur-

că şi Ciprian Deac, în timp 

ce la naţionala de Tineret au 

fost convocaţi Cătălin Itu şi 

Alexandru Paşcanu.

Petrescu se plânge din nou
de programul lui CFR Cluj:
„Nici nu ştiu unde vom dormi”
Antrenorul CFR Cluj s-a plâns că trupa din Gruia are un program încărcat

Dan Petrescu este nemulțumit de programul încărcat al echipei 
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