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Fabrica Bosch, construită de CON-A 
la Cluj, premiată în Germania
Fabrica Bosch din Cluj a fost recompensată intern de concernul german cu premiul „Automotive Electronics 
Speed Award“, pentru viteza construirii fabrici şi munca în echipă. Pagina 3
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MRU „trage“ 
eurocandidaţii după el
Mihai Răzvan Ungureanu a lansat la Cluj 

candidatul la europarlamentare din partea 

Forţei Civice: Gabriela Rădoiu Leș Pagina 10
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Parkingul din Haşdeu,
gata peste un an
Studenţii din Cluj vor avea un parking de 

300 de locuri pe strada Păstorului. Pagina 2

Sute de kilograme de carne, prăjituri şi ciocolată, dar şi sute de litri de vin au fost opriţi de la vânzare 
după ce Protecţia Consumatorilor a descoperit că produsele erau expirate. Pagina 3

Comercianţii le oferă clujenilor cadou de Iepuraş, mâncare expirată

Coşuri de Paşti cu carne, 
ouă şi prăjituri stricate

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului 
să reverse asupra voastră sănătate, 

belşug şi bucurii, iar Lumina din 
Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele 

spre noi trepte spirituale şi să vă 
călăuzească paşii pe drumul vieţii!

Conducerea Hotel ONIX
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca şi 

UBB au semnat, în 2012, 

un protocol pentru con-

struirea unui parking în 

Haşdeu. După doi ani, 

proiectul a ajuns la etapa 

de proiectare.

Primăria Cluj-Napoca a pos-

tat, în Sistemul Electronic de 

Achiziţii Publice, anunţul pen-

tru lansarea licitaţiei privind 

proiectarea parkingului supra-

teran din campusul studenţesc 

Haşdeu. Realizarea acestui 

obiectiv de investiţii a fost anun-

ţată exact în urmă cu doi ani, 

în aprilie 2012, când a fost sem-

nat un parteneriat între Univer-

sitatea Babeş-Bolyai (UBB) Cluj 

şi Primăria Cluj-Napoca.

Proiectarea parcării suprate-

rane din Haşdeu este estimată 

la 274.660 lei, iar fi rma care va 

câştiga licitaţia va realiza pro-

iectul tehnic în termen de pa-

tru luni de la data atribuirii con-

tractului. Modalitatea de desfă-

şurare a procedurii de atribuire 

va fi  offl ine şi se va merge pe 

cerere de ofertă. În desemnarea 

ofertei câştigătoare se va ţine 

cont de preţul cel mai scăzut.

Într-o emisiune radio, pri-

marul Emil Boc a declarat, joi, 

că parkingul ar urma să fi e fi -

nalizat peste un an. După re-

alizarea proiectului tehnic va 

urma o altă licitaţie pentru de-

semnarea constructorului ca-

re se va ocupa de lucrările pro-

priu-zise, iar apoi va începe 

execuţia parkingului.

300 de locuri 
de parcare noi

Locaţia exactă a parkingu-

lui este pe strada Păstorului nr. 

67 – 69, lângă cantina studen-

ţească din Haşdeu. Terenul pe 

care va fi  construit se afl ă în 

proprietatea statului român, 

sub administrarea UBB Cluj. 

Investiţia a fost estimată la 16 

milioane lei. Vor fi  create 300 

de locuri de parcare noi, dis-

ponibile, cel mai probabil sub 

formă de abonament anual sau 

lunar, la acelaşi tarif ca în ca-

zul parkingurilor de cartier.

În prezent, pentru cei 5.200 

de studenţi din campusul stu-

denţesc sunt disponibile doar 

76 de locuri de parcare.

Amânări peste amânări

Demersurile pentru realiza-

rea parkingului au fost foarte 

mult prelungite din cauză că 

protocolul de colaborare a su-

ferit mai multe modifi cări de 

conţinut şi a trecut prin Con-

siliul Local de două ori. Proto-

colul de colaborare între Pri-

mărie şi UBB a fost semnat în 

aprilie 2012 între primarul in-

terimar de atunci, Radu Moi-

sin şi conducerea universităţii. 

Atunci, Moisin estima că lucră-

rile ar putea demara în toam-

na lui 2012 sau începutul lui 

2013, însă termenul vehiculat 

atunci a fost devansat cu aproa-

pe doi ani. Protocolul de cola-

borare a suferit modifi cări şi a 

trecut, acum doi ani, prin Con-

siliul Local de două ori. Ulteri-

or, în martie 2013, la şapte luni 

de la semnarea protocolului a 

fost atribuit contractul pentru 

realizarea PUD-ului.

Parkingul din Hașdeu: 
termen nou – un an

PUBLICITATE

În perioada următoare, va fi organizată licitaţia pentru desemnarea firmei care 
va realiza proiectarea parkingului suprateran din complexul studenţesc Haşdeu.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381

Pentru acest sfârşit de 

săptămână, meteorologii 

anunţă temperaturi scă-

zute în judeţul Cluj. 

Vineri va ploua, dar sâm-

bătă şi duminică va fi  soare. 

Pentru ziua de vineri, meteo-

rologii anunţă ploi, iar tem-

peraturile se vor situa între 9 

grade Celsius pe timpul nop-

ţii şi 20 grade Celsius pe tim-

pul zilei. În week-end, vre-

mea se răceşte din nou, iar 

temperaturile nu vor depăşi 

17 grade Celsius. Sâmbătă va 

ploua, iar temperaturile vor 

ajunge la maxime de 7 grade 

Celsius pe timpul nopţii şi 14 

grade Celsius pe timpul zilei.

Duminică, în prima zi de 

Paşti, vremea va fi  însorită, 

însă temperaturile vor fi  scă-

zute pentru această perioa-

dă a anului situându-se în-

tre 6 grade Celsius pe tim-

pul nopţii şi 17 grade Celsi-

us pe timpul zilei. Luni, în 

a doua zi de Paşti, vremea 

se va menţine frumoasă şi 

temperaturile vor creşte cu 

câteva grade ajungând la ma-

xime de 10 grade Celsius pe 

timpul nopţii şi 20 grade Cel-

sius pe timpul zilei. În Olte-

nia şi în sudul Banatului, 

cantităţile de apă vor depă-

şi local 25-30 de litri pe me-

tru pătrat şi izolat 50 litri pe 

metru pătrat, iar vântul va 

avea intensifi cări cu viteze 

de 50- 60 kilometri pe oră. 

În zona de munte va ninge, 

iar în Munţii Banatului şi 

vestul Carpaţilor Meridionali 

stratul de zăpadă nou depus 

va fi  consistent şi vor fi  ra-

fale de vânt de peste 70 ki-

lometri pe oră.  C.O.

Vreme însorită, dar cu temperaturi scăzute de Paşti

Radu Moisin și conducerea UBB au semnat în 2012 un protocol pentru construirea parkingului din Hașdeu
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Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea activităților de proiect la S.C. NAPOCHIM S.A.

Cluj-Napoca, Str. Someșului, Nr. 34-36, Jud. Cluj, data 07.04.2014

S.C. NAPOCHIM S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Someșului, Nr. 34-36, Jud. 
Cluj și S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Branului, 
Nr. 53, Jud. Cluj, derulează în parteneriat, începând cu data de 07.04.2014 
proiectul ‚,Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producția de 
accesorii din plastic pentru mobilier’’, cod SMIS 49966, co-fi nanțat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanțare Nr. 
P01007/1513/07.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat 
ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Creșterea 
Competitivității Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 20.102.727,00 lei, din care asistența 
fi nanciară nerambursabilă este de 9.718.658,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, Str. Someșului, Nr. 
34-36, Jud. Cluj, pe o durată de douăzeci și unu (21) luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității 
economice la nivelul Polului de competitivitate “Cluster Mobilier Transilvan”, în 
următoarele 21 de luni, prin reabilitarea infrastructurii și retehnologizarea 
capacității de producție a acesoriilor și produselor din plastic pentru industria 
mobilei, cu scopul realizării unei producții diversifi cate adaptate la cererea de 
pe piață.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Pașcanu Ion
Funcție: Director General
Tel. 0264.436.770, Fax: 0264.436.770, e-mail: ion.pascanu@napochim-bellplast.ro

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Bărbatul a fost reţinut 

pentru 24 de ore pentru 

infracţiuni informatice, 

după ce a fost audiat în 

cursul dimineţii de mier-

curi, iar joi a fost prezen-

tat instanţei cu propune-

re de arestare preventivă.

Clujeanul Teodor Borș (37 

de ani) suspectat de procuro-

rii DIICOT Cluj că ar fi  spart 

site-ul președinției și, de ase-

menea, că ar fi  furat datele de 

pe 62.000 carduri bancare a 

fost arestat preventiv, joi, pen-

tru 30 de zile de magistraţii 

Tribunalului Cluj.

În faţa judecătorilor de la 

Tribunalul Cluj acesta a decla-

rat că nu a spart site-ul admi-

nistraţiei prezidenţiale. După 

audieri care au durat mai bi-

ne de patru ore, Teodor Borş 

a fost arestat preventiv pentru 

30 de zile. Acesta a declarat la 

ieşirea din sala de judecată că 

nu a intrat pe site-ul preşedin-

ţiei şi pe niciun alt site aparţi-

nând vreunei instituţii publi-

ce. Bărbatul se consideră ne-

vinovat. „Nu sunt vinovat“, a 

spus Teodor Borş, încătuşat, 

cu geaca pe cap ca să nu i se 

vadă faţa, în timp era scos de 

pe holurile Tribunalului Cluj.

Avocatul hackerului clujean, 

Ioan Mihai Giurgea, a declarat 

că Teodor Borş nu a recunoscut 

nicio faptă de care este acuzat şi 

că nu sunt dovezi considerabile 

la dosar. Avocatul mai spune că 

la domiciliul clientului său s-a 

găsit un singur card, nu carduri.

Hackerul Teodor Borș, nu a 

terminat liceul și este un auto-

didact, susţin anchetatorii care, 

timp de un an, au lucrat zi şi 

noapte pentru a afl a identitatea 

şi locul de unde operează „cel 

mai temut” hacker român.

„Nu a terminat o facultate 

și nici liceul. Știe la perfecție 

limbaje de programare folosi-

te în Linux sau altele. Este un 

autodidact și tot ce a constru-

it, a făcut de unul singur”, 

spun anchetatorii. 

Până acum, Teodor Borș nu 

a fost inclus în nicio bază de 

date cu suspecți, nu are cazier 

și nu a avut de-a face cu legea. 

„Există suspiciunea rezona-

bilă că, în perioada 2010 – mar-

tie 2014, numitul B.S.T. a deţi-

nut fără drept datele a 62.000 

carduri bancare unice, date ca-

re au fost obţinute în mod ilicit 

şi care permiteau, în urma ac-

cesării în mod neautorizat a 

unor sisteme informatice, efec-

tuarea unor operaţiuni de retra-

gere în numerar”, se arată într-

un comunicat al DIICOT Cluj. 

De  asemenea, există sus-

piciuni că suspectul a trans-

mis, către alte persoane, date-

le de identifi care a 3449 utili-

zatori de carduri bancare uni-

ce, informații pe care le-a ob-

ţinut în mod illicit pentru a 

sustrage banii de pe acestea.

Valoarea monedelor virtu-

ale deţinute de către Teodor 

Borş era transformată în mo-

nedă convenţională – USD sau 

Euro şi ulterior transferată în 

conturile acestuia deschise la 

bănci din România sau în con-

turile numitei U.A.

Hackerul care a spart site-ul 
preşedintelui Băsescu 
pledează nevinovat

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Sute de kilograme de carne, 

prăjituri şi ciocolată, dar şi 

sute de litri de vin au fost 

opriţi de la vânzare după ce 

Protecţia Consumatorilor a 

descoperit că produsele 

erau expirate.

Paştele ne bate la uşă, iar 

pentru a celebra aşa cum se 

cuvine această sărbătoare, me-

sele clujenilor vor fi  pline cu 

bunătăţi. Produsele culinare 

specifi ce acestei sărbători sunt 

carnea de miel, vinul şi ouă-

le. Pentru ca locuitorii jude-

ţului Cluj să aibă siguranţă că 

se vor aproviziona din maga-

zine cu produse proaspete şi 

de cea mai bună calitate, in-

spectorii Comisariatului Jude-

ţean pentru Protecţia Consu-

matorilor (CJPC) Cluj au efec-

tuat o serie de controale. Au 

fost verifi caţi 70 de operatori 

economici, iar la 50 dintre ei 

au fost găsite numeroase ne-

reguli. Au fost retrase de la 

comercializare peste 700 de 

kilograme de produse alimen-

tare.

Carne şi ouă expirate

Comisarii au găsit la comer-

cializare zeci de kilograme de 

carne care aveau termenul de 

valabilitate depăşit. Aceasta a 

fost doar una dintre nereguli-

le găsite la comercianţii de car-

ne. În total au fost aplicate un 

număr de 17 amenzi, în va-

loare de 62.000 lei, şi alte pa-

tru avertismente.

Nici la ouă lucrurile nu au 

stat cu mult mai bine. Şi la 

agenţii economici, care se 

ocupă cu vânzarea acestor 

produse, au fost găsite nere-

guli. Cea mai importantă aba-

tere găsită de comisarii de la 

CJPC a fost faptul că au fost 

găsite ouă expirate. “Au fost 

aplicate un număr de cinci 

sancţiuni  contravenţionale, 

din care trei amenzi, în va-

loare de 8.000 lei şi două 

avertismente”, au declarat re-

prezentanţii CJPC Cluj.

Au fost descoperite proble-

me şi la vopseaua de ouă din 

cauză că produsele nu erau 

etichetate corespunzător. Au 

fost aplicate cinci sancţiuni 

contravenţionale, din care trei 

amenzi în valoare de 7.000 lei.

Prăjituri şi vin, retrase 
de la comercializare

Clujenii trebuie să fi e atenţi 

de unde cumpără prăjituri şi 

vin ca urmare a neregulilor 

depistate recent de inspecto-

rii de la Protecţia Consuma-

torilor. Astfel, în urma unor 

verifi cări, 200 kilograme de 

produse din patiserie au fost 

retrase de la comercializare 

deoarece nu au îndeplinit toa-

te criteriile impuse de lege. 10 

comercianţi care se ocupă vân-

zarea acestor tipuri de produ-

se au primit amenzi în valoa-

re de 26.000 lei. Totodată, de 

la comercializare au mai fost 

opriţi 110 litri de vin şi 31 de 

kilograme de ciocolată.

În total, comisarii au retras 

de la comercializare peste 700 

de kilograme de produse ali-

mentare şi au fost aplicate 35 

de amenzi în valoare de 

124.000 de lei.

Carne și ouă expirate 
în magazine !

Autoritățile au descoperit în comerț zeci de kilograme de carne cu termenul de valabilitate depășit

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Bosch a investit iniţial 

suma de 77 de milioane 

de euro la Cluj.

Fabrica Bosch din Cluj, a că-

rei inaugurare ofi cială a fost 

stabilită pentru data de 9 mai, 

a primit prima sa distincție în 

„lumea Bosch”, fi ind premiată 

la Reutlingen (Germania) pen-

tru că a fost construită și pusă 

în funcțiune în timp record. 

Astfel, fabrica Bosch din 

Cluj a fost recompensată in-

tern de concernul german cu 

premiul „Automotive Electro-

nics Speed Award“, pentru vi-

teza ridicării fabricii, munca 

în echipă și dedicarea arătată 

de angajații Bosch în demara-

rea acestei investiții pornită de 

la zero, de tip greenfi eld.

Reprezentanţii CON-A Si-

biu au declarat că au fi nalizat 

proiectul de la Bosch Jucu un-

de au lucrat de aproape un an. 

„Sunt cele mai aspectuoa-

se hale pe care le-am făcut 

până acum, cu un concept 

complet diferit faţă de ceea ce 

am mai executat”, a declarat 

Cristian Maniţiu, director exe-

cutiv zonal CON-A Sibiu.

Noul centru de cercetare şi 

producţie ocupă o suprafaţă 

totală de circa 38.000 de m2. 

Până la începutul anului 2014, 

325 de angajaţi şi-au desfăşu-

rat activitatea în domeniul 

producţiei şi cercetării în ca-

drul acestui centru. De-a lun-

gul următorilor ani, locaţia 

urmează să fi e extinsă, iar 

Bosch plănuieşte să continue 

procesul de recrutare. 

Din punct de vedere orga-

nizaţional, acest nou centru 

va face parte din divizia Au-

tomotive Electronics, care dez-

voltă şi produce unităţi elec-

tronice de comandă, semicon-

ductori şi senzori pentru in-

dustria auto şi alte domenii. 

Grupul Bosch este repre-

zentat în România în patru ora-

şe: Bucureşti, Blaj, Cluj şi Ti-

mişoara. În 2013, o nouă uni-

tate de producţie şi dezvolta-

re destinată industriei auto şi-

a început activitatea la Cluj. 

La începutul anului 2014, nu-

mărul total de angajaţi ai con-

cernului Bosch în România era 

de circa 2.000 de persoane. Ex-

tinderea activităţilor locale de 

producţie şi dezvoltare va con-

tribui la creşterea acestui număr 

până la fi nalul anului 2014.

Fabrica Bosch din Cluj, 
construită de CON-A, premiată 
pentru rapiditatea construirii

Peste 700 de kilograme de alimente au fost retrase de la comercializare din Cluj



4 PASTORALĂ vineri, 18 aprilie 2014

Florentin, prin harul şi mila 

Bunului Dumnezeu, Episcop de 

Cluj-Gherla, onoratului cler îm-

preună slujitor, cuvioaselor per-

soane consacrate şi iubiţilor cre-

dincioşi greco-catolici împreu-

nă rugători, precum şi tuturor 

celor care doresc să trăiască bu-

curia credinţei noastre, arhie-

rească binecuvântare şi creşti-

neasca salutare: «HRISTOS A 

ÎNVIAT!»

«Fraţilor, bucuraţi-vă! Desă-

vârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fi ţi uniţi 

în cuget, trăiţi în pace şi Dum-

nezeul dragostei şi al păcii va fi  

cu voi.» (cf. 2Cor 13,11).

«Bucuraţi-vă!» este primul 

cuvânt ce răsună de pe buze-

le Celui răstignit acum Înviat 

din morţi. Cu acest cuvânt, Isus 

înviat întâmpină femeile care 

alergau să ducă vestea cea bu-

nă apostolilor. Acel Isus pe ca-

re îl văzuseră batjocorit, răstig-

nit şi aşezat în mormânt, a în-

vins moartea şi acum doreşte 

să le transmită bucuria victori-

ei Sale depline şi defi nitive asu-

pra morţii. Vestea învierii Ce-

lui răstignit constituie, atunci, 

ca şi acum, nucleul credinţei 

creştine şi motivul principal al 

bucuriei creştine.

Chemarea de a trăi bucuria 

învierii răsună pentru fi ecare 

dintre noi mai puternic acum 

în anotimpul primăverii. Con-

templând pomii înfl oriţi şi pă-

mântul înverzit, ascultând cân-

tul vesel al păsărelelor sub ra-

zele mângâietoare ale soarelui, 

să lăsăm să pătrundă şi în su-

fl etele noastre bucuria învierii 

naturii pe care Creatorul ne-o 

transmite în fi ecare primăvară.

Amintirea Învierii Domnului 

nostru Isus Hristos este pentru 

noi creştinii rememorarea unui 

fapt istoric, dar şi o confi rmare 

şi reafi rmare a fundamentului 

credinţei noastre.

Ne întrebăm cum să trăim 

bucuria Sărbătorii Învierii Dom-

nului? Ca pe o sărbătoare de po-

runcă a Bisericii? Ca pe o săr-

bătoare a familiei, ca o bucurie 

a zilelor de vacanţă, sau o ma-

să împreună cu prietenii? Care 

trebuie să fi e motivaţia creştină 

a bucuriei noastre în aceste zi-

le de sărbătoare?

Vom răspunde acestei între-

bări, meditând asupra atitudi-

nii primelor persoane care au 

primit vestea Învierii lui Hris-

tos. Sunt femeile care vin la mor-

mânt căutând pe Cel răstignit, 

dar strălucitorul mesager divin 

le spune: «Nu este aici, a învi-

at precum a zis!» (cf. Mt 28,6). 

Ascultând cuvântul îngeresc, ele 

devin mesagere ale bucuriei în-

vierii către ucenici şi pleacă în 

grabă cu teamă şi bucurie ma-

re. Mergând spre cei care îl plân-

geau pe Cel mort, ele îl întâl-

nesc pe Cel Înviat şi sunt întă-

rite în credinţă.

Aceasta este vestea cea bu-

nă a bucuriei Învierii Domnu-

lui, acesta este mesajul pe care 

suntem chemaţi să-l trăim cu 

bucuria credinţei şi să-l trans-

mitem cu aceeaşi bucurie tutu-

ror fraţilor în credinţă atunci 

când le adresăm salutul creşti-

nesc: «Hristos a Înviat!».

1. «Nu vă temeţi, ştiu că pe 
Isus Cel răstignit îl căutaţi » 

(cf. Mt 28,5)
Să pătrundem în contextul 

dinaintea evenimentului Învie-

rii Domnului, aşa cum este pre-

zentat în Evanghelia după Ma-

tei, refl ectând asupra atitudinii 

primelor persoane care au pri-

mit vestea Învierii.

Ne amintim că Isus pătimi-

se, fusese răstignit şi aşezat în 

mormânt în vinerea dinaintea 

marelui sabat al sărbătorii Paş-

tilor iudeilor, cam pe la ceasul 

al şaselea (cf. Io 19,14; Lc 

23,44-45). Acum, în zorii «pri-

mei zile a săptămânilor», ziua 

de după repausul ritual al sa-

batului, două dintre femeile ca-

re îl urmaseră pe Isus pornesc 

la drum să vadă mormântul. 

De fapt, această nouă zi este 

începutul zilei a treia (după cal-

culul roman), de la momentul 

răstignirii şi al înmormântării 

Celui Răstignit. Este simbolic 

răsăritul zilei a opta a săptămâ-

nii, aceea care prefi gurează zi-

ua cea fără de sfârşit, ziua ră-

săritului fără de apus, ziua veş-

nicei bucurii. Această zi va de-

veni prima zi a săptămânilor, 

ziua Domnului, (dies Domini 

– Duminica), ziua Învierii. Ast-

fel se marchează o schimbare 

a zilei rituale de repaus pentru 

a aduce laudă Domnului. Du-

minica va deveni, ofi cial, ziua 

de cult şi de odihnă a creştini-

lor (încă din timpul împăratu-

lui Constantin cel Mare, în se-

colul al IV-lea).

Paradoxal, nu sunt aposto-

lii cei care au curajul să vină 

la mormântul sigilat şi păzit 

de soldaţi, ci două femei: Ma-

ria Magdalena, femeia păcă-

toasă din care Isus «scosese 

şapte demoni» (cf. Mc 16,9) şi 

«cealaltă Marie», mama lui Ia-

cov şi a lui Iosif (cf. Mt 27,56). 

Sunt două dintre acele femei 

pioase care rămăseseră cu per-

severenţă sub cruce şi asista-

seră la aşezarea în mormânt a 

lui Isus, care acum, atrase de 

o forţă interioară nevăzută, se 

întorc acolo unde era comoa-

ra lor, pentru că acolo era şi 

inima lor. Fidelitatea în credin-

ţa faţă de Isus le dă curajul de 

a înfrunta moartea şi le con-

duce spre misterul Învierii.

Femeile se apropie înfricoşa-

te, cu sufl etele pline de teamă, 

teama de iudei, teama de sol-

daţii trimişi să păzească mor-

mântul, teama că nu vor putea 

înlătura lespedea de piatră de 

la intrarea în mormânt. Deoda-

tă pământul pare că se cutre-

mură şi, ajungând la mormânt, 

lespedea de la intrare este ros-

togolită înapoi şi o strălucitoa-

re arătare divină stă victorioasă 

deasupra ei (cf. Mt 28,2). Sol-

daţii zac nemişcaţi, adormiţi sau 

amorţiţi de frică.

Ce se întâmplase? Aşa cum 

explică Sfi nţii Părinţi: «Îngerul 

Domnului a coborât din cer şi 

a rostogolit înapoi piatra, nu 

pentru a face loc Domnului ca-

re ieşea, ci pentru a arăta lumii 

că Domnul deja înviase, oferind 

astfel femeilor credinţa în Învi-

ere. Piatra rostogolită din neîn-

credere este acum rostogolită 

invers pentru credinţă» (Sf. Pe-

tru Crisologul). «Vă întrebaţi: de 

ce a venit îngerul şi a ridicat pia-

tra? Pentru femei, pentru ca ele 

să creadă că a înviat, văzând 

mormântul gol, fără trup. De 

aceea s-a făcut şi cutremurul, 

ca să le ridice din gândurile lor 

şi să le trezească» (Sf. Ioan Gu-

ră de aur).

Învierea lui Hristos cutre-

mură pământul, dar îi cutre-

mură şi pe oameni, mai cu sea-

mă pe cei puşi să păzească mor-

mântul. Paznicii, de frică, se 

prefac morţi. Era un vechi şi-

retlic utilizat de soldaţii laşi în 

luptă, pentru a scăpa cu viaţă. 

Însă chiar dacă fi zic se prefac, 

pe plan spiritual ei sunt adevă-

raţii morţi şi vor rămâne mor-

ţi atâta vreme cât nu vor recu-

noaşte şi vor tăinui învierea lui 

Isus. În faţa mormântului lui 

Isus se poate veni dintr-o po-

runcă precum soldaţii care pă-

zesc moartea de frica învierii, 

sau precum femeile credincioa-

se care se afl ă acolo din iubi-

re, căutând Izvorul vieţii.

Îngerul strălucitor se adre-

sează numai femeilor care îl 

caută sincer şi fi del pe Isus.

Femeile s-au apropiat cu tea-

mă, purtând în sufl etele lor 

imaginea morţii prin răstignire 

şi a înmormântării Aceluia pe 

care l-au iubit şi l-au urmat cât 

era în viaţă.

Mesagerul divin adresează 

femeilor cuvântul marilor reve-

laţii biblice: «nu vă temeţi!», adi-

că, alungaţi temerile umane şi 

deschideţi-vă sufl etul în faţa 

misterului planului divin. Apoi, 

le dezvăluie faptul că el cunoaş-

te gândul lor: «ştiu că pe Isus 

cel ce a fost răstignit îl căutaţi» 

(cf. Mt 28,5). Dar, vestea învie-

rii nu se poate primi cu sufl e-

tul plin de suferinţă şi moarte. 

Aceste gânduri şi imagini sunt 

ultimele «pietre», pe care nici 

chiar îngerul nu le poate înlă-

tura din sufl etele lor, ci femei-

le, cu voinţă proprie, trebuie să 

le înlăture, acceptând să pri-

mească vestea îngerească. Cel 

răstignit nu se mai afl a între 

morţi, ci înviase.

Iubiţi credincioşi, piatra ros-

togolită înapoi nu mai închide 

acum intrarea mormântului, dar, 

adeseori închide, blochează sau 

izolează sufl etul nostru, trans-

formându-l într-un «mormânt 

al speranţelor şi al idealurilor 

de sfi nţenie». De aceea, să înlă-

turăm orice obstacol spiritual, 

printr-o convertire sinceră, pen-

tru a putea primi cu bucurie 

vestea învierii.

La lumina celor meditate vă 

invit să ne întrebăm cu sinceri-

tate: care sunt temerile ce mă 

împiedică să mă apropii mai 

mult de Dumnezeu? Cum pro-

cedez în faţa difi cultăţilor, a mis-

terelor vieţii mele, ca paznicii 

care păzesc mormântul sau ca 

femeile care caută credincioase 

pe Isus? Care sunt «pietrele» ce 

trebuie să le înlătur de pe sufl e-

tul meu pentru o adevărată con-

vertire? «Rugaţi-vă fraţilor ca 

acum să coboare îngerul şi să 

rostogolească toată duritatea ini-

mii noastre, să înlăture obsta-

colele sentimentelor noastre şi 

să ateste că Hristos a înviat şi 

din inimile noastre, pentru că, 

aşa cum este ca un cer sufl etul 

în care trăieşte şi domneşte Hris-

tos, la fel este ca un mormânt 

acel piept în care Hristos este 

închis mort şi înmormântat» (Sf. 

Petru Crisologul).

(...)

Iubiţi credincioşi,

Maria Magdalena şi cealaltă 

Marie, purtând numeroase te-

meri în sufl etele lor, au plecat 

agale, cu pas tremurând, iar 

acum se întorc în fugă, alergând, 

cu sufl ete luminoase, pline de 

bucurie, nu mai sunt purtătoa-

re de temeri, ele sunt purtătoa-

re de Hristos, purtătoare a veş-

tii celei bune.

Ele au făcut un prim pas în 

credinţă, depăşind propriile te-

meri şi mergând la mormânt, 

unde, ascultând cuvântul me-

sagerului ceresc fac un nou pas 

pe drumul credinţei. Astfel, mor-

mântul întunericului, al tristeţii 

şi al morţii, devine prin învie-

rea credinţei lor izvor de lumi-

nă, de bucurie şi de viaţă. Apoi, 

lăsând la o parte raţiunea uma-

nă şi logica naturală, femeile pi-

oase îşi deschid sufl etele spre 

supranatural, înţeleg că s-a pe-

trecut un miracol divin. Isus cel 

răstignit este acum viu, iar sem-

nele răstignirii vor rămâne pen-

tru veşnicie în trupul Său ca 

semne mântuitoare.

Învierea lui Hristos, nu a fost 

o readucere la viaţă aşa cum s-a 

întâmplat cu Lazăr, prietenul lui 

Isus, care după acea «înviere» a 

trebuit totuşi să moară la tim-

pul rânduit.

Evenimentul Învierii lui 

Hristos marchează un salt on-

tologic (la nivelul fi inţei), ce 

atinge fi inţa ca atare, inaugu-

rând o dimensiune care ne pri-

veşte pe toţi şi care a creat pen-

tru noi toţi un nou spaţiu al 

vieţii, al fi inţării cu Dumne-

zeu. Învierea face parte din is-

toria mântuirii, dar inaugurea-

ză o nouă dimensiune, dezvă-

luind un spaţiu nou, defi nitiv, 

fi nal, al bucuriei veşnice.

În acest sens, Învierea lui 

Hristos nu este un eveniment 

de acelaşi fel cu naşterea sau 

răstignirea Sa. Este un tip nou 

de eveniment, care îşi are înce-

putul în istorie dar conduce din-

colo de hotarele istoriei (Papa 

Benedict al XVI-lea).

Credinţa iudaică cunoştea 

învierea morţilor la sfârşitul 

timpurilor. Viaţa nouă era le-

gată de răsăritul unei lumi noi 

şi, în această perspectivă, era 

şi foarte uşor de înţeles: dacă 

există o lume nouă, atunci aco-

lo există şi un nou mod de via-

ţă. Însă o înviere defi nitivă şi 

diferită, încă în timpul lumii 

vechi a istoriei umane era ce-

va de neconceput, de neînţe-

les. De aceea, făgăduinţa Învi-

erii rămâne în primul moment 

de neînţeles pentru ucenici. 

De fapt acesta este marele mis-

ter al Învierii lui Hristos, nu la 

o a doua venire, aşa cum îl aş-

teptau iudeii, un Mesia trium-

fător, ci atunci, imediat, după 

trei zile de la moartea Sa. Aces-

ta este marele mister care tre-

buie să trezească în sufl etele 

noastre bucuria, pentru că, În-

vierea lui Hristos nu este o le-

gendă, este o realitate: Hristos 

a Înviat cu adevărat!

Sf. Apostol Pavel scria co-

rintenilor: «Hristos a înviat din 

morţi, fi ind începutul învierii 

celor adormiţi, căci precum în 

Adam toţi mor, aşa în Hristos 

toţi vor învia» (cf. 1Cor 

15,20.22), deci putem afi rma 

cu bucurie: «dacă El a înviat 

şi noi vom învia!».

Iubiţi credincioşi, vă invit să 

trăiţi în continuare zile pline de 

bucuria Învierii, o bucurie ca-

re nu vine de la cele exterioa-

re, ci vine de la o convingere 

interioară, că Acela în care cre-

dem este viu şi ne-a dat şi no-

uă această putere. Să încercăm 

să păstrăm harul sfi nţitor, ga-

ranţia bucuriei Învierii în sufl e-

tele noastre. Să urmăm îndem-

nul Sf. Apostol Pavel: „Bucu-

raţi-vă pururea întru Domnul. 

Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. Nu 

vă împovăraţi cu nici o grijă. 

Ci întru toate, prin închinăciu-

ne şi prin rugă cu mulţumire, 

cererile voastre să fi e arătate 

lui Dumnezeu. Şi pacea lui 

Dumnezeu, care covârşeşte ori-

ce minte, să păzească inimile 

voastre şi cugetele voastre, în-

tru Hristos Isus” (cf Fil 4, 4-7).

Să nu lăsăm să ni se fure bu-

curia Învierii, căci aceasta este 

bucuria vieţii!

Vă doresc zile de sărbătoare 

luminate, alături de cei dragi, 

trăite la lumina credinţei, cu bu-

curia speranţei şi tăria iubirii fa-

ţă de Acela care, prin moartea 

şi Învierea Sa, ne-a deschis no-

uă tuturor cu bucurie Calea în 

Adevăr spre Viaţă!

HRISTOS A ÎNVIAT!

† FLORENTIN
Episcop de Cluj-Gherla

Dată în Cluj-Napoca, din re-

şedinţa episcopală, la mărita 

Sărbătoare a Învierii din morţi 

a Domnului şi Dumnezeului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hris-

tos, Anul Domnului 2014, la 313 

ani de la Sfânta Unire cu Bise-

rica Romei, la 160 de ani de la 

întemeierea binecuvântatei Epar-

hii de Cluj-Gherla, în al doilea 

an de pontifi cat al Sf. Părinte 

Papa Francisc, în al XVIII-lea an 

al episcopatului nostru şi al XII-

lea în tronul acestei eparhii.

(Citiţi pastorala întreagă on-
line, pe www.monitorulcj.ro)

Bucuria Învierii este Bucuria Vieţii Creştine

SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, 
la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos
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Iubiţi fraţi şi surori,
Chemarea solemnă de la în-

ceputul celei mai importante 

celebrări de peste an este: Ve-

niţi de primiţi lumină!(1), iar 

slujba se sfârşeşte cu cântarea: 

Ziua Învierii! Şi să ne luminăm 

cu prăznuirea, şi unul pe altul 

să ne îmbrăţişăm: Să zicem: 

fraţilor şi celor ce ne urăsc pe 

noi: să iertăm toate pentru În-

viere. Şi aşa să strigăm: Hristos 

a înviat din morţi, cu moartea 

pe moarte călcând şi celor din 

morminte viaţă dăruindu-le(2).

Lumina inefabilă ce învă-

luie sărbătoarea Paştilor izvo-

răşte din Hristos Cel înviat din 

morţi. De aceea, Sfântul Ioan 

Damaschin ne îndeamnă să ne 

curăţim simţirile şi să vedem 

pe Hristos strălucind cu nea-

propiata lumină a Învierii(3). 

Evanghelia din duminica Paş-

tilor, vorbind despre Hristos 

Cel înviat, ne spune că El es-

te Lumina cea adevărată care 

luminează pe tot omul, care 

vine în lume (Ioan 1, 9).

Însuşi Mântuitorul Hristos 

le-a spus fariseilor: Eu sunt Lu-

mina lumii; cel ce Îmi urmea-

ză Mie nu va umbla în întu-

neric, ci va avea lumina vieţii 

(Ioan 8, 12). Iar la Slujba În-

vierii cântăm: Acum toate s-au 

umplut de lumină: şi cerul şi 

pământul şi cele de dedesubt. 

Deci să prăznuiască toată făp-

tura Învierea lui Hristos, întru 

care s-a întărit(4).

Un poet creştin, cu talen-

tu-i primit de la Dumnezeu, 

ni-L prezintă pe Hristos învi-

at răspândind lumină: Iar în 

faţa tuturora... ce luceafăr glo-

rios/ Umple cerul de lumină şi 

de Har victorios? E Iisus! ... 

purtând pe frunte diadema de 

lumini/ Cu aceeaşi simplitate, 

cum purtase crengi de spini/... 

Până-n bolţi un glas răsună, 

larg ca bubuitul lavei./ Sus 

acum, voi, porţi eterne! Iată, 

Împăratul slavei!/ Cine-i Îm-

păratul slavei? Domnul tare şi 

viteaz,/ Care-a biruit în luptă 

cel mai fi oros grumaz!(5)

Sfântul Ioan Teologul, fi ind 

răpit în Rai, L-a văzut pe Hris-

tos Cel înviat din morţi: El era 

îmbrăcat în veşmânt lung pâ-

nă la picioare şi încins pe sub 

sân cu un brâu de aur. Capul 

Lui şi părul Lui erau albe ca 

lâna albă şi ca zăpada, şi ochii 

Lui, ca para focului. Picioare-

le Lui erau asemenea aramei 

arse în cuptor, iar glasul Lui 

era ca un vuiet de ape multe; 

În mâna Lui cea dreaptă avea 

şapte stele; şi din gura Lui ie-

şea o sabie ascuţită cu două 

tăişuri, iar faţa Lui era ca soa-

rele, când străluceşte în pute-

rea lui (Apocalipsa 1, 13-16).

Domnul Hristos, prin Învi-

erea Lui, nu numai că a biruit 

iadul şi moartea, dăruindu-ne 

viaţă veşnică fericită, ci este şi 

un izvor de viaţă dumnezeias-

că pentru noi în viaţa pămân-

tească, un izvor de putere şi de 

curăţie(6). Din trupul Lui ira-

diază putere şi slavă care se re-

varsă asupra noastră. Căci a în-

viat Hristos, călcând moartea, 

ca şi pe noi să ne izbăvească 

de stricăciune şi, oprind tângu-

irea din pricina ei, să ne încre-

dinţeze să strigăm plini de bu-

curie: Ai întors plânsul meu în 

bucurie, ai rupt sacul meu şi 

m-ai îmbrăcat în veselie(7).

Prin Sfi ntele Taine ne unim 

în chip minunat cu Hristos. 

Prin lucrarea Sfi ntelor Taine 

Soarele Dreptăţii intră, ca prin-

tr-o mare deschizătură a fi rii, 

în această lume întunecată şi 

omoară tot ce-i pieritor în ea, 

împrăştiind peste tot duh de 

viaţă nemuritoare, căci Lumi-

na lumii biruieşte lumea(8).

Ne luminăm la Botez prin 

apă şi prin Duh, ne îmbrăcăm 

în Hristos: Câţi în Hristos v-aţi 

botezat, În Hristos v-aţi îmbră-

cat (Galateni 3, 27), zice Sfân-

tul Pavel. Această haină lumi-

noasă nu rămâne numai la su-

prafaţa pielii, ci se imprimă în 

fi inţa noastră întreagă. Iar când 

ne pregătim pentru Sfânta Îm-

părtăşanie, îi cerem lui Dum-

nezeu: ca focul şi ca lumina 

să-mi fi e mie Trupul şi Sânge-

le Tău cel scump, Mântuitorul 

meu, arzând materia păcatu-

lui şi mistuind spinii patimi-

lor şi luminându-mă tot pe mi-

ne ca să mă închin Dumneze-

irii Tale(9). În spiritul acestei 

afi rmaţii Sfântul Sinod a dedi-

cat anul 2014 Sfi ntei Spoveda-

nii şi Sfi ntei Împărtăşanii.

Încă din lumea aceasta, cei 

ce s-au curăţit de păcate văd sla-

va lui Hristos Cel Înviat. Pe Ta-

bor cei trei ucenici L-au văzut 

îmbrăcat în lumină. Tot aşa L-au 

văzut Apostolii după Înviere. Iar 

Sfântul Grigorie Palama ne spu-

ne că atunci când vom deveni 

nestricăcioşi şi nemuritori şi vom 

ajunge la starea cea preaferici-

tă şi în chipul lui Hristos, atunci 

vom fi  totdeauna cu Hristos, pli-

ni de arătarea Lui prin vederi 

preacurate: căci arătarea Lui ne 

va scălda în fulgerări prealumi-

noase(10).

Citim în Pateric că a fost un 

om care se numea avva Pam-

vo şi despre acesta se povesteş-

te că trei ani a petrecut rugân-

du-se lui Dumnezeu şi zicând: 

să nu mă slăveşti pe pământ! 

Şi atât l-a slăvit Dumnezeu în-

cât nu putea cineva să se uite 

la faţa lui, de slava care o avea 

... Faţa lui avva Pamvo ca ful-

gerul strălucea şi era ca un îm-

părat şezând pe tron(11).

În cetatea Noului Ierusalim 

nu va mai fi  trebuinţă de soa-

re, nici de lună ca să o lumi-

neze, căci slava lui Dumnezeu 

a luminat-o şi făclia ei este Mie-

lul. Şi neamurile vor umbla în 

lumina ei, iar împăraţii pă-

mântului vor aduce la ea mă-

rirea lor (Apocalipsă 21, 23-24). 

Soarele unic ce o va lumina 

este Hristos Cel Înviat din mor-

ţi. Cei ce au o viaţă curată vor 

putea ajunge acolo. De aceea 

Slujba Învierii ne îndeamnă să 

ne curăţim simţurile şi să ve-

dem pe Hristos strălucind, cu 

neapropiată lumină a Învierii. 

Şi cântându-I cântare de biru-

inţă, luminat să-L auzim zi-

când: Bucuraţi-vă!(12)

Iubiţi credincioşi,

Dacă Hristos este lumină şi 

izvor de lumină pentru toţi, 

diavolul este întuneric şi sur-

să de tenebre pentru mulţi. În 

fruntea diavolilor stă satana. 

Diavolii erau la început îngeri, 

dar, având voie liberă, cauza 

căderii lor a fost decizia de a 

se despărţi de Dumnezeu, iar 

motivul căderii a fost mândria.

Dacă dorim să ne explicăm 

răul, acesta constă în voinţa 

unor spirite create, inferioare 

lui Dumnezeu, de a se ridica 

peste această condiţie a lor, 

deci într-o tendinţă a lor de a 

fi  prin esenţă mai mult decât 

sunt(13). Proorocul Isaia, pri-

vind cu tristeţe prăbuşirea în-

gerilor răi, exclamă: Cum ai 

căzut tu din ceruri, stea stră-

lucitoare, fecior al dimineţii! 

Cum ai fost aruncat la pământ 

tu, biruitor de neamuri, care 

ziceai în cugetul tău: Ridi-

ca-mă-voi în ceruri şi mai pre-

sus de stelele Dumnezeului ce-

lui puternic voi aşeza jilţul meu 

(Isaia 14, 12-13).

Aşadar, diavolul este fi inţă 

spirituală pervertită, duh rău 

şi trufaş. Termenul grecesc dia-

volos (διάβολος) se traduce prin 

calomniator, pârâtor, clevetitor 

şi uneltitor. În ebraică se nu-

meşte satan şi înseamnă po-

trivnic şi vrăjmaş. Sfântul Ioan 

Teologul ne spune că a fost 

aruncat balaurul cel mare, şar-

pele cel de demult, care se chea-

mă diavol şi satana, cel ce în-

şeală toată lumea, aruncat a 

fost pe pământ şi îngerii lui au 

fost aruncaţi cu el (Apocalip-

sa 12, 9).

Fiind la început îngeri lu-

minaţi au devenit diavoli în-

tunecaţi. Ei sunt vrăjmaşi ai 

lui Dumnezeu şi apoi ai oame-

nilor. Cei ce se lasă ispitiţi cad 

în mrejele lor. Diavolul a fost 

dintru început ucigaş de oa-

meni şi tatăl minciunii (Ioan 

8, 44). În fi nal, însă, va fi  arun-

cat în iezerul cu foc şi pucioa-

să, cu fi ara şi proorocul min-

cinos de care s-a servit (Apo-

calipsa 20, 10-14).

Din nefericire pentru lumea 

modernă, cum spune Baude-

laire, cea mai faimoasă şirete-

nie a diavolului constă în a ne 

convinge că el nu există(14). 

Şi, convingându-ne, poate lu-

cra clandestin. Nu mai credem 

în rău. De aceea lucrurile merg 

tot mai prost în lume pentru 

că ne este frică să privim în fa-

ţă adevăratele cauze ale rău-

lui. Credem în nemumărate 

mici rele, ne e teamă de nenu-

mărate primejdii, dar am în-

cetat să mai credem în rău şi 

să ne fi e frică de adevărata pri-

mejdie(15). Or, Sfântul Petru 

ne spune: Fiţi treji, privegheaţi. 

Potrivnicul vostru, diavolul, 

umblă răcnind ca un leu, că-

utând pe cine să înghită (1 Pe-

tru 5, 8).

Diavolul este întunecat, şi-

ret şi rece. El a fost condam-

nat să se târască în gânduri şi 

simţămimte exclusiv trupeşti 

şi materiale. Incapabil de a se 

înălţa de la pământ, el nu se 

poate ridica înspre cele duhov-

niceşti(16). Sugerându-ne gân-

durile rele, împreună cu ele, 

intră în noi puterea lui. Sufl e-

tul se întunecă şi gândurile re-

le ne chinuie. Simţim atunci 

pierzania şi vedem că, lipsiţi 

de harul lui Dumnezeu, nu 

suntem decât pământ şi pă-

cat(17). Şi dacă ne târâm şi 

noi pe pământ, aşa cum se tâ-

răşte el, complăcându-ne în 

fapte josnice, avem toate şan-

sele să fi m muşcaţi mortal de 

către el.

Dreptmăritorilor creştini,

La Paşti prăznuim omorâ-

rea morţii, sfărâmarea iadului 

şi începătura altei vieţi veşni-

ce(18). Sfântul Ioan Gură de 

Aur exclamă triumfal: Scula-

tu-S-a Hristos şi au căzut dia-

volii. Înviat-a Hristos şi se bu-

cură îngerii. Înviat-a Hristos şi 

viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hris-

tos şi nici un mort nu este în 

groapă(19).

Noi, cei ce oscilăm între Lu-

mină şi întuneric, între Hris-

tos şi diavolul, trebuie să ne 

hotărâm pentru Hristos. Pen-

tru că ontologic am fost făcuţi 

să iubim Lumina şi instinctiv 

ne este teamă de întuneric. Şi, 

totuşi, de ce preferăm uneori 

întunericul? Ne spune Mântu-

itorul: Lumina a venit în lume 

şi oamenii au iubit întuneri-

cul mai mult decât Lumina, 

căci faptele lor erau rele. Că 

oricine face rele urăşte Lumi-

na şi nu vine la Lumină, pen-

tru ca faptele lui să nu se vă-

dească (Ioan 3, 19-20).

Multă lume este indiferentă 

la cele spirituale şi cu preocu-

pări de altă natură. Preferă un 

mediu tenebros, care nu are exi-

genţe de factură duhovniceas-

că şi nu le provoacă nelinişti 

metafi zice. Lumina i-ar stânjeni, 

scoţând în evidenţă patimile ce-i 

subjugă. Întunericul, însă, le pri-

eşte pentru că nu-i tulbură ni-

meni în preocupările lor.

Dar această stare de lucruri 

se sfârşeşte cu moartea şi în-

tunericul devine veşnic. Însă 

Dumnezeu ne-a creat pentu 

altă viaţă. De aceea, la Paşti 

cântăm: Prăznuim omorârea 

morţii, sfărâmarea iadului şi 

începătura altei vieţi veşnice; 

Şi săltând, lăudăm pe Pricinu-

itorul, Cel unul binecuvântat, 

Dumnezeul părinţilor noştri, 

şi preaslăvit(20).

Această viaţă plină de lumi-

nă, care va fi  nesfârşită în vea-

cul viitor, o experimentează în-

că de pe pământ oamenii care 

au o viaţă curată. Iată cum îl 

descrie Sfântul Isaac Sirul pe 

un asemenea om: faţa se face 

ca de foc şi plină de farmec şi 

trupul lui se încălzeşte. Frica şi 

temerea se îndepărtează de la 

el şi intră în extaz… Moartea 

înfricoşătoare o socoteşte bucu-

rie şi niciodată vederea minţii 

lui nu afl ă vreo întrerupere în 

înţelegerea tainelor cereşti(21).

Sursa de lumină este Hris-

tos, de care nu trebuie să ne 

îndepărtăm, ne spune Sfântul 

Simeon Noul Teolog: Precum 

fi erul ars de foc se împărtăşeş-

te de lumina lui şi leapădă în-

dată negreala sa, dar, depăr-

tându-se de foc, se face şi se 

vede iar rece şi negru, aşa şi 

trupurile sfi nţilor, împărtăşin-

du-se de harul unit cu sufl etul 

lor sau cu focul dumnezeiesc, 

se sfi nţesc şi arzând se fac şi 

ele străvezii şi luminoase(22).

Starea lor sufl etească, ne 

spune acelaşi sfânt, este una 

deosebită: Mai întâi ei sunt 

umpluţi de o bucurie negrăi-

tă pentru că au dobândit în 

ei înşişi nu lumea, nici cele 

din lume, ci pe Făcătorul şi 

Domnul şi Stăpânul a toate. 

Apoi se îmbracă cu tot trupul 

şi în întregime în Lumina Ca-

re este Însuşi Hristos Dumne-

zeu, şi se văd pe ei înşişi îm-

podobiţi cu o slavă negrăită 

şi cu un veşmânt dumneze-

iesc strălucitor(23).

În această stare de spirit do-

reşte să ne transpună Slujba 

Învierii, iar creştinii extaziaţi 

exclamă: Cât este de sfântă, cu 

adevărat, şi întru totul prăz-

nuită această noapte de mân-

tuire şi strălucită, mai înainte 

vestitoare fi ind zilei celei pur-

tătoare de lumină, a Învierii, 

în care Lumina cea fără de ani 

din mormânt cu trupul tutu-

ror a strălucit(24).

Aceste cuvinte de Înviere 

vi le vestim şi noi, dorind să 

Vă facem mângâiere, dumnea-

voastră şi la toţi cei dragi, ru-

gându-L pe Dumnezeu să vă 

dăruiască sărbători cu pace şi 

spunându-vă din tot sufl etul: 

Hristos a Înviat!

† ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului
şi Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului
_______________________
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Între lumină şi întuneric, între Hristos şi diavolul

† ANDREI din mila lui Dumnezeu Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului iubitului cler, cinstitului cin monahal şi dreptmăritorilor creştini, urarea ca Lumina lui Hristos să vă covârşească
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Fie ca bucuria Învierii Domnului să Fie ca bucuria Învierii Domnului să 
vă aducă în sufl et linişte, pace şi vă aducă în sufl et linişte, pace şi 
fericirea de a petrece această Sfântă fericirea de a petrece această Sfântă 
Sărbătoare alături de cei dragi. Sărbătoare alături de cei dragi. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! 

Primarul comunei Tureni, Primarul comunei Tureni, 
Elena MănăilăElena Mănăilă

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului Fie ca lumina Învierii Mântuitorului 
să vă inunde casa să vă inunde casa 
și să vă aducă numai armonie, și să vă aducă numai armonie, 
fericire și multă iubire. fericire și multă iubire. 

Paște fericit!Paște fericit!
Primarul comunei Călărași,Primarul comunei Călărași,
Ioan Vasile RacolțaIoan Vasile Racolța

Fie ca Lumina Sfântă a acestei Fie ca Lumina Sfântă a acestei 
mari sărbători să vă mari sărbători să vă 
călăuzească pașii, sa va aducă călăuzească pașii, sa va aducă 
sănătate și fericire! Un Paște sănătate și fericire! Un Paște 
fericit alături de cei dragi! fericit alături de cei dragi! 

HRISTOS A ÎNVIAT!HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei Ciurila,Primarul comunei Ciurila,
Teodor Cristinel PopaTeodor Cristinel Popa

Sărbătoarea Sfântă a 
Învierii Domnului să 
reverse asupra 
voastră sănătate, 
belșug și bucurii, iar 
Lumina din Noaptea 
Sfântă să vă ridice 
sufl etele spre noi 
trepte spirituale și să 
vă călăuzească pașii 
pe drumul vieții.

Primarul comunei 
Vultureni,
Eugen Mureșan

Sfânta Sărbătoare a Învierii 
Domnului să vă aducă 

încredere, lumină, iubire şi 
speranță. Clipe de neuitat 

alături de cei dragi şi multe 
realizări!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei 
Călățele,

Vasile Tripon

Fie ca Sărbătoarea Sfântă a Învierii Fie ca Sărbătoarea Sfântă a Învierii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos să Mântuitorului nostru Iisus Hristos să 

aducă în sufl etele și casele Dvs. aducă în sufl etele și casele Dvs. 
bucuria și lumina speranței, pace, bucuria și lumina speranței, pace, 

liniște și înțelegere. liniște și înțelegere. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! 
Sărbători fericite tuturor!Sărbători fericite tuturor!

Primarul comunei Tritenii de JosPrimarul comunei Tritenii de Jos

Sașa ValerSașa Valer

urează publicului călătorurează publicului călător
Sărbători fericite şi Sărbători fericite şi 

Hristos a Înviat !Hristos a Înviat !
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PUBLICITATE

PROMOVARE

Sfi ntele sărbători de Paşti 
să vă aducă linişte în sufl et, multă 
bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a 
dărui şi ajuta semenii. 

Hristos a înviat!

Primarul Oraşului Primarul Oraşului 

HUEDINHUEDIN

Dr. Mircea MOROŞANDr. Mircea MOROŞAN

7

Binecuvântarea revărsată peste Binecuvântarea revărsată peste 
lume în Noaptea Sfântă a Învierii lume în Noaptea Sfântă a Învierii 

Domnului, să dăinuie în casa şi Domnului, să dăinuie în casa şi 
inima dumneavoastră, să vă inima dumneavoastră, să vă 

deschidă sufl etul spre credinţă, deschidă sufl etul spre credinţă, 
iubire şi speranţă.iubire şi speranţă.

Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!
Primarul Municipiului Turda,Primarul Municipiului Turda,

Tudor ŞtefănieTudor Ştefănie

Hristos a înviat! 
Fie ca lumina Învierii să vă umple 

sufl etul de speranță, liniște, 
bucurie și iubire!

Primarul comunei Beliș,
Viorel Crainic

Fie ca spiritul Sfi ntelor sărbători de Paști să 
vă aducă lumină, căldură în sufl et și multe 
momente pline de fericire și bucurie alături 
de familie și cei dragi! Hristos a Înviat!

Primarul comunei Florești,

Horia Șulea

Sărbători fericite tuturor!
Sărbătoarea Învierii Domnului 
şi Mântuitorului nostru Isus Hristos 
să vă aducă linişte în sufl et şi pe toţi 
cei dragi alături! 

Primarul 
comunei Baciu,
Florin Mureșan
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, la casă, construcţie 
din cărămidă, în supr. de 56 mp, 
ultracentral, zona P-ţa Mihai Vi-
teazul, aproape de mijloacele de 
transport în comun, de spital și 
piaţă, termopan, faianţă, par-
chet, ușă metalică, pretabil pen-
tru cabinete, sediu fi rmă, depozit 
sau locuit, preţ 56000 euro. Tel. 
0762-258062. (1.7)

¤ Vând ap. cu 3 camere, confort 
sporit, supr. 90 mp, str. Nicolae 
Titulescu nr. 147 (Pata), P/4, ter-
mopan, balcon închis, parchet, 
ușă metalică, centrală, sau 
schimb cu casă sau teren. Tel. 
0744-219124. (1.7)

P.F. vând apartament în 
cart. Gheorgheni, str. 

Băişoara nr.1 et. 3, supr. 
utilă 75 mp, compus din 4 

camere, 2 băi, cămară, 
balcon închis, şi este dotat 
cu centrală termică nouă, 

geamuri termopan, 
faianţă, gresie, bloc izolat 
termic, loc parking, zona 
verde, preţ 75.000 euro.

Inf. suplimentare la tel. 
0745-335419. 

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandate, în zonă liniş-
tită, cart. Gheorgheni, bloc ter-
moizolat, et. 3. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-530173 sau 0744-260 
707, între orele 8:00-10:00 şi 
20:00 – 22:00.

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 

0723-172514.

TERENURI

P.F. vând teren la Dealu Negru, 
spre Beliș, 3 ha de teren, aproa-
pe de șoseaua principală, jumă-
tate cu pădure de brad și mes-
teacăn. Se poate intra cu mași-
na, acte în derulare, zonă exce-
lentă, preţ informativ 7 euro/
mp, ușor negociabil. Inf. la tel. 
0751-415337. (1.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-

pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune în judeţele. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând grădină în Feleacu, supr. 
1400-3500 mp, preţ negociabil. 
Relaţii la 0742-665208. (4.7)

¤ Vând teren pe str. Republicii, 
în supr. de 380 mp, front la 
stradă și la drum lateral 4 m. 
Accept variante la schimb. Su-
naţi la tel. 0744-219124. (4.7)

¤ Vând teren în Făget, sup. 970 
mp, str. Liviu Rusu, preţţ40 eu-
ro și 6000 mp, zona “La Stâni”, 
preţ 20 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0742-66508 sau 
0745-108915. (4.5)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, preţ 10 euro/mp, toa-
te utilităţile, 2800 mp, la 6 euro/
mp și 5800 mp în Popești Vale, 
supr. 1000-1200 mp, preţ 10-22 
euro/mp. Tel. 0745-108915, 
0742-665208. (4.5)

¤ Vând teren în Borhanci, în 
supr. de 4000-9500 mp, preţ 6 
euro/mp, cu utilităţi la 400 m 
și 1200-5800 mp, preţ 28 eu-
ro/mp. Tel. 0742-665208. (4.7)

¤ Vând 6 ha teren intravilan/
extravilan, str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, teren compact, carte 
funciară, cadastru, front la 
drum 90 m, curent electric, bun 
pentru construcţii de anvergu-
ră, preţ 12 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (5.7)

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 
2 (fosta livadă de pomi – IAS), 
centrura spre Apahida. Inf. şi 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la drum 
de servitute 36,6 m. Terenul este 

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

Vând garaj din beton, în spate la 
BRD, str. Buftea nr. 9. Inf. suplimen-
tare la tel. 0757-993587. (1.7)

¤ P.F. vând două garaje subte-
ran, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, ocupabil 
imediat, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (7.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 3 camere, 
decomandat, în cart. Grigorescu, 
zugrăvit recent, geamuri termo-
pan, parchet masiv, mobilat și 
utilat, cu C.T. proprie, bloc izolat, 
ocupabil imediat, aproape de 
mijloacele de transport, prefera-
bil familii sau cupluri, preţ 300 
euro + garanţie. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Caut de închiriat garsonieră 
modestă pentru o familie de 
două persoane. Inf. la tel. 
0264-454257. (6.7)

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 300 mp, sau 
parţial 60-90-180 mp, pe B-dul 
Eroilor, vitrină mare la stradă. Inf. 
la tel. 0766-239803. (1.7)

Dau în chirie în cart. Mărăști, 
peste drum de P-ţa Mărăști, vitri-
nă la stradă, în supr. de 80 mp, 
între Farmacia Remedium și casa 
de schimb valutar. Tel. 
0766-297057. (1.7)

Dau în chirie spaţiu comercial în 
Mărăști, supr. 22 mp, cu vitrină 
la stradă, în staţia de autobus, 
zona Loto-Prono, Cimena Mă-
răști. Relaţii suplimentare la tel. 
0744-219124. (1.7)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
pe str. Baba Novac (între Cinema 
Victoria și Prefectură), vitrină la 
stradă, 25-50 mp sau suprafeţe 
mai mari, în curte. Inf. suplimen-
tare la tel. 0756-158360. (1.7)

¤ Dau în chirie în P-ţa Mihai Vi-
teazul, spaţiu comercial în supr. 
de 50 mp, în același spaţiu Car-
mangeria CINA, între Banca Tran-
silvania și Fierul, Germanos. Inf. 
la tel. 0756-158360. (1.7)

PF închiriez spaţiu comercial, 
parter, 50 mp, 2 camere 

decomandate, termopane, 
centrală termică, gresie, 
contorizare individuală, 

strada Decebal.
Preţ 390 de Euro. 

Telefon 0733101986.

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ Schimb ap. cu 3 camere, su-
pr. 90 mp, str. Nicolae Titules-
cu, parter înalt, P/4, centrală 
termică, parchet, balcon închis 
cu termopan, cu casă. Inf. la 
tel. 0744-219124. (4.7)

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

S.C. DE CONSTRUCŢII
angajeză în condiţii avantajoase:

- instalatori reţele exterioare

-  maistrii reţele edilitare
(fi bră optică)

- mecanic utilaje (buldoexcavator)

Inf. la tel. 0740-151.506, 
0743-096.874. (3.11*)

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experi-
enţă de 3 ani, cu diplomă, în 
hoteluri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozi-
tate. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu.

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, al orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (2.5)

¤ Curăţenie în beciuri, poduri, 
garaje, pivniţe, curţi, demolări 
anexe, cu recuperarea și sortarea 
materialelor, contra plată sau în 
compensare, preţ la înţelegere. 
Sunaţi la tel. 0752-631819. (2.4)

¤ P.F.A. execut reparaţii de orice 
fel la calculatoare, laptopuri, 
etc., la domiciliul solicitantului. 
Deplasare gratuită. Reducere 
50% pentru studenţi și pensio-
nari. Tel. 0747-624111 sau 
0364-801410. (4.5)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (4.5)

¤Topografi e, întabulări, planuri 
topografi ce, cadastru, proiectare 
arhitectură, proiecte case, studii 
geotehnice și peisagistică, la pre-
ţuri foarte bune. Tel. 
0742-022913. (4.5)

¤ Desfund canalizări, montez elec-
trovalve și detectoare gaze, modi-
fi c instalaţii gaze, montez obiecte 
sanitare, aragazuri, centrale termi-
ce, repar, modifi c, modernizez (so-
luţii efi cientizare costuri). Sunaţi la 
tel. 0752-631819. (4.5)

¤ Execut fi nisaje interioare (par-
chet, gresie, faianţă, zugrăvit, 
gletuit, reparaţii, rigips), orice. 
Tel. 0745-079135. (4.5)

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vând „Dacia 1300”, în stare 
bună, ţinută în garaj, preţ 2500 
RON. Inf. la tel. 0748-910040 
sau 0264-541648. (5.7)

PIESE AUTO

¤ Vând piese ”Ford Capri 
Sport”, an 1969, rămase după 
vânzarea autoturismului. Inf. la 
tel. 0746-487686. (1.7)

MOBILIER

Vând canapea fixă pentru un 
hol la o casă elegantă sau bloc, 
dim. L = 1,4 h și l = 1,1 h, la 
spătar 1.1, stofă plușată, preț 
la aprecierea cumpărătorului. 
Inf. suplimentare la tel. 0740-
323779. (1.7)

¤ Vând mobilă (corpuri de bu-
cătărie) cu chiuvetă de inox, 
preţ 300 RON, masă TV cu 100 

RON, birou + scaun cu 300 
RON, cuirer cu oglindă, preţ 
150 RON și dulap de metal. Inf. 
la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, cu 5 chei Yale. 
Inf. la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând două canapele extensi-
bile, canapea din sofă + 2 foto-
lii, canapea din piele la preţul 
de 1200 RON, dulap haine cu 3 
uși, masă rotundă. Inf. la tel. 
0264-454257. (6.7)

¤ Atenţie restauratori! Vând 
mobilă de dormitor din nuc, ve-
che de peste 80 de ani, 2 nopti-
ere, 2 dulapuri cu uși, pat ma-
trimonial, necesită restaurare. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând urgent mașină de cusut po-
loneză „Lusmik”, cusătură dreaptă, 
cusătură zig-zag, în stare bună de 
funcţionare, preţ 250 RON, negoci-
abil. Tel. 0755-920694. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică, 
în stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 0754-708973 
sau 0364-418678. (4.7)

¤ Vând sobe de teracotă, coloare 
maro, verde și galben, le puteţi 
vedea în P-ţa Mihai Viteazul. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (4.7)

¤ Vând roabă de metal, preţ 40 
RON, menghină, preţ 150-250 
RON, aparat de sudură cu 300 
RON, butelie de aragaz, la preţul 
de 100 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut. Inf. supli-
mentare la tel. 0748-193982. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând aparat foto clasic ”Yashi-
ca”, model MF-2 super, japonez, 
cu blitz, obiectiv Yashica lens 38 
mm (1:3.8), , husă, curea umăr, 
stare foarte bună, negru. Tel. 
0752-631819. (1.7)

¤ Vând reportofon cu microca-
setă ”Sanyo”, model M-5799 și 
reportofon digital ”Panasonic”, 
model RR-US320, 105 minute. 
Inf. la tel. 0752-631819. (1.7)

¤ Vând 7 benzi magnetofon 
(ORWO, BASF, AGFA, SONY) în-
registrate o singură dată, 
360/540 m, muzică rock și 
hard-rock, preţ la înţelegere. 
Tel. 0755-920694. (5.5)

¤ Vând discuri pick-up 33, 45 tu-
raţii, muzică ușoară populară și 
simfonică, stare bună, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (5.7)

¤ Vând TV ”Goldstar” și radio, ambe-
le vechi. Relații la tel. 0364-881964.

¤ Vând copiator ”Canon”, preţ 
150 RON, video ”Panasonic”, 
preţ 200 RON, magnetofon cu 
70 RON, 3 pick-up-uri la 70 RON, 
radio ”VEF” la 50 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând generator electric 220 
V, marca Einhell 800/1, nou. 
Inf. la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

DIVERSE

Vând feliator mezeluri ”Greif”, 
inox greu, reglabil, 0-15 mm, 
tip EH-170T, 220 V, 50 Hz, 170 
W, stare perfectă. Inf. suplimen-
tare la tel. 0752-631819. (1.7)

Vând rochie de mireasă, albă 
cu trandafiri albaștri, nouă, Sa-
lon Promesis, două piese, mări-
mea 42-44. Inf. suplimentare la 
tel. 0746-487686. (1.7)

¤ Vând fitinguri PVC, portoca-
liu, Ø 125, Ø 160, Ø 200 și 12 
buc pal hidrofugat de 1200 10 
grosime, noi. Tel. 
0752-631819. (1.5)

¤ Doresc detector de metale 
pentru adâncimea de max. 2 
m, în compensare execut de-
molări manuale, săpături, in-
stalaţii sanitare și încălzire cen-
trală, lucrez cu ziua, la curte 
sau orice altceva, la înţelegere. 
Tel. 0755-920694. (2.7)

Vând marmură spartă, la cel 
mai mic preţ, 12 RON/mp. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-339528 sau 
0264-436753. (3.7)

¤ Vând cablu de oţel de ø 9 
mm, flexibil, 6 x 37, 40 ml. Inf. 
la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând tapet preţ 2 RON/sul, 100 
kg bitum, preţ 20 RON, orgă ”Alta-
rus 3000”, la preţul de 15000 
RON. Tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Primesc materiale de con-
strucţii folosite de care nu mai 
aveţi nevoie, de la case demo-

late, etc. Inf. la tel. 
0740-240238.

¤ Vând toaletă ecologică por-
tativă, de 20 de litri,. Informa-
tii la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MATRIMONIALE

¤ Domn, 65/176/90, doresc să 
cunosc d-nă suplă, cu vârsta între 
55-62, tandră, iubitoare, fi e și de 
la ţară. Sunaţi al tel. 
0740-135098. (4.5)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (2.5)

¤ Colecţionari! Vând casete au-
dio, video, discuri, benzi magne-
tofon. Tel. 0755-920694. (2.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (5.5)

ANIMALE

¤ Vând o familie de găini de ra-
să 2+1 “Brahma Potarniche”, și 
2 iepuri de rasă. Inf. la tel. 
0747-650919. (4.5)

LICITAŢIE

Licitaţia prevăzută a se organiza 
în data de 23.04.2014, ora 
10.00, privind concesionarea su-
prafeţei de 92 ha pășune se sus-
pendă până la clarifi carea unor 
aspecte de natură legală.
Data reorganizării unei noi licitaţii 
va fi  făcută public în timp util. (1.1)

PIERDERI

Pierdut carnet de student, Facul-
tatea de Litere, anul II Master și 
abonament de transport, pe nu-
mele BEJAN NANE GABRIELA. Le 
declar nule. (1.1)

Subscrisa S.C. RAVIS COM S.R.L., 
înregistrată la O.R.C.T. Cluj, sub 
J12/3782/2004, C.U.I. 
16863903, cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. M. Kogălniceanu nr. 6, ap. 
2, jud. Cluj, declarăm pierdute 2 
certifi cate constatatoare privind 
sediul social și punctul de lucru, 
precum și certifi catul eliberat de 
O.R.C.T. Cluj, cu ocazia suspendă-
rii activităţii subscrisei. (1.1)

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Cluj anunţa publicul interesat că: 
PUZ construire trei locuinţe indivi-
duale, operaţiuni notariale, ame-
najări exterioare“, comuna Felea-
cu, localitatea Feleacu, jud. Cluj, ti-
tular: Dl. Ignat Daniel nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Observaţiile și 
comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare 
se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului, Calea Doro-
banţilor, nr.99, bl. 9B, cod 
400609, tel. 0264-410722, fax: 
0264-412914, e-mail: offi ce@
anpm.ro în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9-14, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei 
anuntului. (1.1)

URBANISM

S.C. IBERTRUCK S.R.L. anunţă ini-
ţierea Planului Urbanistic Zonal 
pentru „Extindere şi modifi care 
PUZ, aprobat cu HCL 
84/10.05.2011 și construire com-
plex industrial și de servicii, ame-
najări exterioare, racorduri și 
branșamente”, sat Luna de Sus, 
DN1 E60 km 8, com. Florești, jud. 
Cluj. Consultarea propunerii se 
poate realiza în cadrul Primăriei 
Florești, Serviciul Urbanism. (1.1)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon şi veţi beneficia GRATUIT de 
două anunţuri de mică publicitate! Anunţurile pt. rubricile 
„Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ 

şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

MULȚUMIRI
Mulțumesc pentru 
înțelegere și înaltul 

profesionalism de care a 
dat dovandă colectivul 

de la Clinica Chirurgie III, 
secția I, condusă de dl. 

lector universitar dr. 
Cosmin Puia.

Nicolae Munteanu
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Fotbal: Liga 2 la TVR 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care 
muncesc în România (rep.)
15:30 M.A.I. aproape de tine 
(emis. info.)
16:00 Parlamentul României
16:50 Tezaur folcloric 
(progr.muz.)
18:00 Ecce via - Aceasta este Calea!
18:10 Clubul celor care 
muncesc în România (rep.)
18:15 Universul credinţei 
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care 
muncesc în România (rep.)
21:10 Scara (sua, 1998, dramă)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 B.D. la munte și la mare 
(rom., 1971, com.)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special 
(emis. info.) 
20:30 Bona de la forţele speciale 
(can.-sua, 2005, acţ. com.)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:05 Iubire ca la carte (sua, 
2007, com.)
15:00 MasterChef (emis. 
culinară) (r)
17:00 Barabba (it.-sua, 2012, 
dramă) Partea a doua
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Românii au talent 
(emis. con.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:15 Te vreau lângă mine
15:00 Teleshopping (promo)
15:45 Vacanţă și terapie 
(reality show)
16:45 Teo Show (div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: 
Sub domnia iubirii (tur., 2011)

ACASĂ TV

12:15 Santa Diabla (sua, 
2013, s. poliţist) (r)
13:15 Teleshopping (promo)
13:30 O nouă viaţă (rom., 
2014, s) (r)
14:30 Intrigi și seducţie (tur., 
2010, s. tv)
15:30 Abisul pasiunii (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Poveștiri adevărate
17:30 Chemarea inimii (sua, 
2013, s. rom.)
18:30 Cununa de lacrimi 
(mex., 2012, s. dr.)
19:30 Santa Diabla (sua, 
2013, s. poliţist)
20:30 Regina (rom., 2008, s)

TRANSILVANIA

12:30 Business Expres (r)
13:00 Alice face legea (can., 
2004, com., sezonul 3, ep. 2) (r)
14:00 România de la A la Z 
(emis. mag.) (r)
15:00 Tonik Show (div.) (r)
16:00 Știri Look TV
16:30 Business Expres
17:00 Ziua bună (emis. mag.)
18:30 Știri Look TV 
19:30 Faci pariu? (emis. info.) 
20:30 Brandu' Lu' Chinezu' 
(mag. life-style)
21:30 Știri Look TV 
22:00 Tonik Show (div.) 

www.batrom.ro

LICITAŢII

Lichidatorul judiciar al S.C. DORACALI S.R.L. Turda vinde 
prin negociere directă următoarele autovehicole: Man LE 
180 C an fabricaţie 2002, Man 8174 LC an 2000, Man LE 
12.220 an 2003, Audi A6 an 2005, Ford Focus an 2005, 
Ford Fiesta an 2007, Ford Connect T 220 an 2004, Dacia 
1037 Double Cab an 2003, Iveco Eurotech 430 an 2001, 
Krone SDP 27 an 1996, Daewoo Matiz an 2004, Ford Transit 
an 2003, Mercedes Benz Atego 818 an 2003, Volksvagen 
LT 35 an 2003, Ford Transit an 2003, Ford Transit an 2005, 
Mercedes Benz Sprinter 416 an 2001.

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar 
din Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj începând 
cu data de 23.04.2014.

Informaţii detaliate la tel. 0729-006.396 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar al S.C. IONAS TRANS S.A. Cluj-Napoca 
vinde la licitaţie publică 211 buc ţeavă suport fi xare la 
valoarea totală de 2.820,00 lei plus TVA.

Licitaţiile publice se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de 
miercuri începând cu data de 23.04.2014, ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, 
jud. Cluj. Informaţii detaliate la tel. 0729-006.396, e-mail: 
redresare@yahoo.com sau la sediul lichidatorului judiciar.

NOTIFICARE

C.I.I. Hînganu Horaţiu notifi că deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. 
EURO SET S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Fabricii 
de Zahăr, Nr. 4, Ap. 52, Jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub Nr. J12/5306/2007, având C.U.I./C.I.F. RO 
22897404, Dosarul Nr. 62/1285/2014, Tribunalul Specializat 
Cluj. Termene stabilite în procedură: pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei 
este 12.05.2014.

Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 02.06.2014. Contestaţiile la tabelul preliminar, vor 
putea fi  înaintate Tribunalului Specializat Cluj, în termen 
de cel mult 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. 
Termenul pentru dezbaterea raportului prevăzut de art. 54 
din L. Nr. 85/2006 – 23.04.2014. Termenul limită pentru 
formularea opozițiilor împotriva deschiderii procedurii 
insolvenței debitoarei vor fi  depuse în termen de cel mult 
10 zile de la data notifi cării. Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului 
preliminar al creanţelor și afi șarea tabelului defi nitiv al 
creanţelor este 18.06.2014.

Relaţii la telefon 0740-215983.

ANUNŢ PUBLIC

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Turda, în calitate de titular, anunță publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru 
„PUZ Stabilire zone funcţionale: cultura viţa de vie, 
subzona agrement, subzona administrativă, subzona 
procesare struguri şi depozitare vin“, propus a fi amplasat 
în Turda, Drumul Ploscosului, nr. f.n., C.F. nr. 58695, nr. 
topo 6058, conform plan de încadrare în zonă și plan de 
situație, jud. Cluj.

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la sediul S.C. 
IAR CONCEPT STUDIO S.R.L., Turda, str. Intrarea Armatei, 
nr. 7, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, din 
data de 15.04.2014.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 03.05.2014, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax 0264-412914, e-mail evaluare.
adecvata@apmcj.anpm.ro.

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
SOCIETĂŢII COMERCIALE TCM S.A.
Cu sediul în Cluj-Napoca, Beiuşului, nr. 72, judeţul Cluj, 

înregistrată la ORC sub nr. J12/208/1991, CIF RO 202980; 
în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, cu modifi cările 
şi completările ulterioare

CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru 

data de 20.05.2014 respectiv 21.05.2014 în cazul neîntrunirii 
cvorumului de prezenţă la prima convocare, ora 08:30, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 09 mai 2014 și care au 
dreptul de a vota în cadrul adunării generale.

ORDINE DE ZI
Art. 1. Aprobarea garantării LINIEI DE CREDIT în suma 

de 8.600.000 lei- credit acordat societăţii MIB PRODCOM 
SRL de SC Banca Comercială Feroviară SA pentru FINANŢĂRI 
ATIVITĂŢII CURENTE cu IPOTECĂ IMOBILIARĂ ASUPRA 
IMOBILULUI format din TEREN 13.269 MP+ CONSTRUCŢIE 
SITUAT pe STR. BEIUȘULUI, NR. 72, CLUJ-NAPOCA, CLUJ.

Art. 2. Persoana împuternicită să reprezinte societatea 
în relaţia cu banca este POP VIRGIL RADU având CNP 
1540326120661 și să angajeze societatea S.C. TCM S.A, 
prin semnarea contractului de credit împreună cu eventuale 
acte adiţionale și a contractului de ipoteca mobiliară împreună 
cu eventuale acte adiţionale precum și a oricăror documente 
solicitate de bancă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social, au dreptul:

a)  de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu condiţia 
ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală.

b)  de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi.

Drepturile menţionate anterior pot fi  exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea 
Comercială TCM S.A. își rezervă dreptul de a răspunde numai 
la întrebările primite în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înaintea de data adunării generale, de la acţionarii care 
s-au identifi cat în mod corespunzător. În vederea protejării 
confi dentialităţii și a intereselor comerciale ale fi rmei, 
răspunsurile se vor comunica prin poștă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa 
la adunarea generală direct sau prin reprezentanţi, în baza 
unei procuri speciale. Reprezentarea acţionarilor se poate 
face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele 
de procuri speciale se pot ridica de la sediul societăţii 
începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 
data de 18.04.2014. Procurile vor fi  depuse la sediul 
societăţii, în original, cu 48 ore inainte de adunare, până 
în data de 16.05.2014 ora 16:30, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.

În același termen, buletinele de vot prin corespondenţă 
completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul 
societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare 
de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului 
(acţionarului).

Documentele și materialele informative referitoare la 
ordinea de zi, convocatorul, numărul total de acţiuni și 
drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre, 
precum și formularele de procură specială și buletinele de 
vot prin corespondenţă vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor 
la sediul societăţii, începând cu data de 18.04.2014.

În sala de sedinţă vor avea acces acţionarii / mandatarii 
lor, împuterniciţi cu procuri speciale, în condiţiile legii și vor 
avea asupra lor actul de identitate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
POP Virgil Radu

Conducerea Companiei Na-

ţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale a semnat joi contrac-

tele pentru construcţia loturilor 

3 şi 4 ale autostrăzii Sebeş-Tur-

da. Valoarea cumulată a celor 

două contracte se ridică la 890 

milioane de lei fără TVA şi vi-

zează construcţia a aproape 30 

de kilometri de autostradă. PSD 

Cluj, laudă Guvernul Ponta, în-

tr-un comunicat de presă şi pre-

cizează că “se ţine de cuvânt”. 

„Pentru PSD şi premierul Vic-

tor Ponta, Transilvania este o 

prioritate, dovadă fi ind semna-

rea de astăzi (joi – n.red.) a con-

tractelor pentru tronsoanele 3 

şi 4 ale autostrăzii Turda-Sebeş, 

o investiţie în valoare de 500 

milioane euro care va lega Tran-

silvania prin coridorul 4 de Eu-

ropa şi care înseamnă pentru 

regiunea Clujului şi în special 

Turda-Câmpia Turzii dezvolta-

re economică, turistică şi crea-

rea de noi locuri de muncă” a 

declarat Remus Lăpuşan, pre-

şedintele PSD Cluj. În documen-

tul citat se mai precizează fap-

tul că Guvernul Ponta a apro-

bat alocarea a 256,5 milioane 

de lei pentru continuarea Auto-

străzii Transilvania. 

Start pentru o 
nouă autostradă

Europarlamentarii noştri, 

care vor intra de altfel din 

nou în cursa pentru acest 

scrutin, au avut în timpul 

mandatului lor iniţiative 

cu care se pot lăuda sau 

dimpotrivă, iniţiative care 

pot trece neobservate. 

Zilele trecute, Parlamentul 

European reunit la Strasbourg 

a aprobat raportul privind 

Acordul cadru între statele eu-

ropene și Coreea de Sud, co-

ordonat din calitatea de ra-

portor principal de către eu-

rodeputatul PNL Norica Ni-

colai. Acordul de cooperare 

va permite UE să își asume o 

mai mare responsabilitate și 

infl uență în Peninsula Core-

eană, în sensul asigurării pă-

cii și securității, inclusiv în 

ceea ce privește neprolifera-

rea armelor de distrugere în 

masă, explică aceasta într-un 

comunicat de presă. În acest 

moment, UE are deja înche-

iat un acord de liber schimb 

cu Coreea de Sud și se speră 

că prin cel nou, mai cuprin-

zător, să se stimuleze fl uxu-

rile comerciale și investițiile 

reciproc avantajoase între ce-

le două semnatare ale docu-

mentului. El mai prevede, prin-

tre altele, intensifi carea coo-

perării politice, economice și 

sectoriale în domenii precum 

pacea și securitatea, mediul, 

energia, știința, turismul, cul-

tura, migrația, combaterea te-

rorismului și a criminalității 

organizate.

O altă iniţiativă a venit zile-

le trecute, din partea europar-

lamentarul Monica Macovei. 

Aceasta a susţinut, în plenul 

Parlamentului European, în ca-

litate de președinte al Comite-

tului de cooperare cu Republi-

ca Moldova, necesitatea prote-

jării țării vecine prin aducerea 

ei în Uniunea Europeană având 

în vedere presiunile Federației 

Ruse asupra țărilor din Parte-

neriatul Estic. Aceasta a subli-

niat că trebuie găsit un meca-

nism special de integrare a Re-

publicii Moldova, precum și a 

Georgiei și a Ucrainei, în Uni-

unea Europeană pentru ca aces-

te țări să își poată continua ”re-

formele pe care trebuie să le 

ducă până la capăt”. 

Ce iniţiative au europarlamentarii noştri?

Buda îl ia pe Ponta 
peste picior
Liderul PDL Cluj, Daniel Buda, 
îl ironizează pe premierul 
Victor Ponta care a participat, 
ieri, la Baza 71 Aeriană din 
Câmpia Turzii, la un zbor cu 
un avion american F-16. Unde 
a fost, în schimb, acum un an 
de zile când sutele de munci-
tori de la fabrica Mechel din 
Câmpia Turzii au fost disponi-
bilizaţi, întreabă acesta. 
„Victor Viorel Ponta a venit la 
baza aeriană de la Câmpia 
Turzii, judeţul Cluj, pentru a 
se pregăti de plecarea cu eli-
copterul de pe acoperișul 
Ministerului Apărării”, a de-
clarat Buda. El a mai spus că 
în scurt timp Ponta se va pa-
rașuta singur din fotoliul de 
premier al României și atunci, 
nici măcar armata nu îl va 
mai putea salva.

Pe scurt

Victor Ponta a fost, ieri, timp de aproximativ o oră, pasagerul unui avion de luptă tip F16, pilotat 
de un american, cu ocazia „Zilei Distinșilor Vizitatori” organizată în ultima zi a exercițiului româ-
no-american Dacian Viper 2014, la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii.

Victor Ponta, copilot pentru o zi la Câmpia Turzii

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Gabriela Rădoiu Leş va 

candida pe locul al 12-lea, 

din partea Forţei Civice 

Cluj, la alegerile europar-

lamentare care vor avea 

loc la sfârşitul lunii mai. 

Prezent joi la Cluj pentru 

a lansa candidatura acesteia, 

liderul FC Mihai Răzvan Un-

gureanu a declarat că este în 

capul listei la europarlamen-

tare doar pentru a „trage lis-

ta“ şi că el se pregăteşte pen-

tru prezidenţiale. În opinia lui 

Ungureanu, legea electorală 

discriminează partidele mai 

mici şi le avantajează pe ce-

le vechi. Forţa Civică ocupă 

locul 11 pe buletinul de vot 

pentru alegerile din 25 mai. 

Partidele trimit 
„mici cimpanzei“ în PE

Mihai Răzvan Ungureanu 

a criticat candidaţii celorlal-

te formaţiuni politice, la ale-

gerile din 25 mai, numindu-

i „mici cimpanzei“, care ajung 

în Parlamentul European du-

pă ce au lipit afi şe. Candida-

ţii FC sunt oameni de valoa-

re, deşi fără notorietate, a 

subliniat el. „Pe listele celor-

lalte partide veţi găsi oameni 

cu urmăriri penale în curs, 

cu calităţi morale îndoielni-

ce, care nu cunosc o limbă 

străină. E strigător la cer să 

trimiţi în PE oameni care îşi 

aşteaptă sentinţe defi nitive. 

Ce a câştigat România că i-a 

oferit lui Becali un intermez-

zo în PE între arest şi puşcă-

rie? În Europa câştigă teren 

euroscepticii, vor ajunge în 

PE oameni care se opun UE 

şi care vor face o ţintă din 

România pentru performan-

ţele ei reduse, cum îşi vor 

apăra ţara cei care nu vor-

besc engleza, dând din mâi-

ni? După Tratatul de la Lisa-

bona, PE e cea mai impor-

tantă instituţie de la Bruxel-

les, bugetul UE depinde aproa-

pe în exclusivitate de voinţa 

europarlamentarilor. Cum va 

apăra interesele României un 

europarlamentar care nu cu-

noaşte limba uzuală a UE?“, 

a declarat Ungureanu. El a 

mai subliniat că a trimite la 

Bruxelles oameni nepregătiţi 

intelectual, cultural, este „un 

act de lipsă de patriotism“.

„Dacă trimitem în PE micii 

cimpanzei ai politicii româneşti, 

a căror singură califi care este 

de lipitori de afi şe, ce imagine 

vom avea?", a spus acesta. 

Poate vor înţelege la 
prezidenţiale

Ungureanu a mai declarat 

că dacă unii nu au înţeles că 

unifi carea dreptei trebuia fă-

cută deja, pentru europarla-

mentare, trebuie să înţeleagă 

acum că aceasta va trebui să 

aibă loc pentru prezidenţiale. 

„Unifi carea dreptei se poate 

face oricând atâta timp cât 

există logică, bun simţ în pri-

mul rând, toate partidele de 

dreapta pot să intre într-o ase-

menea logică, dacă se înţele-

ge care sunt necesităţile mo-

mentului. Deocamdată nu a 

înţeles nimeni de ce a trebu-

it o listă unică la europarla-

mentare, să vedem dacă vor 

înţelege pentru prezidenţiale, 

pentru că eu am vorbit tot 

timpul din 2012 încoace. Să 

vedem dacă vor înţelege de 

ce e nevoie de un candidat 

unic la prezidențiale. Nu ori-

ce candidat că aşa… suntem 

toţi - 23 milioane - preşedinţi, 

arbitri de fotbal, premieri, cri-

tici literari“, a mai spus el.  

MR Ungureanu „trage” 
eurocandidaţii după el

Mihai Răzvan Ungureanu, a lansat, la Cluj, candidatura Gabrielei Rădoiu Leș

Mihai Răzvan Ungureanu a lansat la Cluj candidatul 
la europarlamentare din partea Forţei Civice.
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Predintele lui 
Fener, condamnat 
la închisoare
Curtea supremă l-a condamnat 
defi nitiv la șase ani și trei luni 
de închisoare pe președintele 
clubului Fenerbahce Istanbul, 
Aziz Yildirim, în dosarul meciu-
rilor aranjate din Turcia. În iu-
lie 2012, ofi cialul a fost con-
damnat de prima instanţă la 
doi ani și șase luni de închi-
soare pentru că a condus un 
grup infracţional și la trei ani 
și nouă luni pentru implicarea 
sa în partide aranjate. În afara 
lui Yildirim, aproape o sută de 
persoane au fost condamnate 
în cadrul acestui dosar fără 
precedent, care a bulversat 
fotbalul otoman.

Real a câştigat 
Cupa Spaniei

Real Madrid a câștigat pentru a 
19-a oară Cupa Spaniei, după 
ce a învins în fi nală pe marea ri-
vală FC Barcelona, scor 2-1. Di 
Maria a deschis scorul în minu-
tul 10, dar „extratereștrii” au re-
ușit egalarea în repriza a doua, 
prin Bartra (’68). Eroul „galacti-
cilor” a fost Bale. Galezul a 
punctat decisiv pe fi nalul me-
ciului, după o cursă de 60 de 
metri, încheiată cu șut la colţul 
scurt (’85). Neymar putea îm-
pinge jocul în prelungiri, dar a 
nimerit bara din doar câţiva 
metri (’88). Barca a pierdut fi -
nala și pe mâna lui Messi, care 
a fost de nerecunoscut.

Victorie pentru 
România U16
Echipa naţională Under 16 a 
României a debutat perfect la 
turneul de dezvoltare organi-
zat de UEFA, la Belgrad 
(Serbia). Tricolorii au câștigat 
cu 4-2 în faţa Cehiei. Toate 
golurile reprezentativei pregă-
tite de Florin Răducioiu au 
fost înscrise de jucători care 
aparţin Academiei lui 
Gheorghe Hagi: Florin Coman 
('6), Robert Grecu ('37, '73) și 
Andrei Ciobanu ('70). 
Duminică, România va da 
piept cu Serbia, reprezentanta 
ţării gazdă.

Casca purtată 
de Schumacher, 
înapoiată familiei
Casca purtată de Michael 
Schumacher în timpul acciden-
tului din decembrie și camera 
video ce îi era atașată au fost 
înapoiate familiei fostului 
campion de Formula 1, după 
ce au fost supuse unor experti-
ze în cadrul anchetei cu privire 
la gravul incident din staţiunea 
franceză Meribel. Camera le-a 
permis anchetatorilor să ob-
serve desfășurarea exactă a 
accidentului, datorită imagini-
lor înregistrate. Casca și schiu-
rile au fost trimise după acci-
dent la laboratorul Școlii naţi-
onale de schi și alpinism. În fe-
bruarie, ancheta a fost clasată 
fără urmări. La sfârșitul săptă-
mânii trecute, purtătorul de 
cuvânt al lui Schumacher, 
Sabine Kehm, a declarat că 
fostul pilot face „mici progre-
se” în procesul de recuperare. 
„Sunt mici progrese, care evi-
dent ne bucură foarte mult și 
ne dau mult curaj. După cum 
am mai spus, sunt momente 
în care dă semne de luciditate 
și de trezire, ceea ce este o 
veste bună”, a afi rmat Kehm.

Pe scurt

Echipa de Fed Cup a 

României întâlneşte sâm-

bătă şi duminică, selecţio-

nata Serbiei, duel decisiv 

pentru accederea în a 

doua Grupă Mondială.

Momentul adevărului pen-

tru Simona Halep & compa-

nia. Pentru a se califi ca în a 

doua Grupă Mondială, ro-

mâncele sunt obligate să lup-

te împotriva Serbiei, echipă 

de la care nu va lipsi Ana Iva-

novic, locul 12 WTA, şi Bo-

jana Jovanovski, locul 39 

WTA. „Pe hârtie, am picat cu 

cea mai grea echipă. Într-un 

fel e bine că vine doar Ana 

Ivanovic, dar şi Bojana Jova-

novski este între primele 40 

de jucătoare. Suntem într-o 

situaţie nouă, pentru că nu 

ne-am mai întâlnit cu aceas-

tă ocazie de a juca acasă. Ar 

trebui să fi e o bucurie să ţi 

se cânte imnul şi să-ţi repre-

zinţi ţara la cel mai înalt ni-

vel”, a susţinut Sorana Cîr-

stea. „Intonarea imnului îmi 

va da încredere. Când eram 

la juniori şi mi s-a cântat, am 

plâns, pentru că eu sunt o fi -

re mai sensibilă”, a comple-

tat Simona Halep.

„România 
e o echipă unită”

Irina Begu se aşteaptă ca 

tribune de la Arenele BNR să 

fi e umplute la refuz: „Mă bu-

cur că jucăm acasă şi că va fi  

multă lume”. „Sunt bucuroa-

să să fac parte din această 

echipă frumoasă şi unită. Sper 

să aducem punctul necesar 

duminică. M-am bucurat foar-

te mult când am afl at că ju-

căm acasă”, a adăugat Moni-

ca Niculescu.

„Aici ne e locul”

Sârboaicele nu se lasă nici 

ele mai prejos. Bojana Jova-

novski nici nu concepe ca Ser-

bia să se împiedice de Româ-

nia. „Avem puterea, voinţa, 

dorinţa şi pasiunea de a învin-

ge. Trebuie să rămânem în Gru-

pa Mondială, aici ne este lo-

cul!”, a transmis Jovanovski.

Duel decisiv cu Serbia

Astra s-a califi cat în premie-

ră în fi nala Cupei României. 

Giurgiuvenii au câştigat cu 

2-1 în faţa rivalei Petrolul 

Ploieşti, cu un gol marcat la 

ultima fază a meciului.

Petrolul, deţinătoarea tro-

feului, a deschis scorul prin 

israelianul Toto Tamuz, în mi-

nutul 22. Astra a reuşit să în-

toarcă rezultatul în a doua re-

priză. Constantin Budescu a 

egalat în minutul 52, iar fun-

daşul clujean Paul Papp a mar-

cat golul decisiv în prelungi-

rile partidei, printr-o lovitură 

de cap bine plasată (‘90+4).

A dedicat golul iubitei sale

„Suntem foarte fericiţi, de-

oarece ne-am califi cat în premi-

eră în fi nală. Nu este numai me-

ritul meu, este meritul tuturor. 

A fost ceva de nedescris când 

am văzut mingea că intră în 

poartă. Sperăm să aducem tro-

feul la Giurgiu. Îi dedic acest gol 

iubitei mele. Am crezut tot tim-

pul în această califi care şi am 

demonstrat că avem caracter”, 

a declarat Papp la fi nalul jocu-

lui. „Consider că am fost echi-
pa mai bună şi ne-am califi -
cat meritat. Jucătorii au dat 
dovadă de caracter, au jucat 
cu determinare, agresivitate. 
Arbitrajul a fost bun. Domnul 
Niculae (patronul echipei, 
n.red) ne-a felicitat. A fost un 
meci greu, dar per ansamblu 
eu spun că Astra a fost mai 
bună. Nu este doar meritul lui 
Budescu sau al lui Papp, este 
meritul întregii echipe. Sun-
tem pregătiţi pentru fi nală”, a 
completat Florin Marin, antre-
norul giurgiuvenilor.

În tur, la Ploieşti, cele do-

uă echipe au terminat la ega-

litate, scor 0-0.

În fi nală, Astra se va due-

la cu Steaua. Ultimul act e 

programată în 23 mai, pe Na-

ţional Arena, de la ora 20.30.

I-au „PAPPat”!

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Feroviarii sunt neînvinşi de 

trei etape, în timp ce moldo-

venii vin la Cluj după patru 

înfrângeri consecutive.

CFR doreşte să-şi păstreze 

invincibilitatea şi după confrun-

tarea cu Ceahlăul Piatra Neamţ. 

Meciul contra moldovenilor va 

fi  unul inedit pentru Vasile Mi-

riuţă. Tehnicianul se va afl a 

pentru prima oară în postura 

de adversar al fostei sale echi-

pe. Băimăreanul i-a pregătit pe 

„urşii carpatini” în tur, înregis-

trând un bilanţ de 7 victorii, 6 

egaluri şi 6 eşecuri. „Nu e un 

meci mai special pentru mine, 

chiar dacă am antrenat acolo 

şase luni. Mulţumesc conduce-

rii de la Ceahlăul că mi-a ofe-

rit şansa să antrenez în Liga I, 

le voi fi  mereu recunoscător. 

M-am simţit foarte bine acolo, 

îi cunosc pe băieţi, au un ca-

racter deosebit, sunt un grup 

foarte frumos”, a declarat Mi-

riuţă pentru Monitorul de Cluj.

„Îmi doresc să-şi 
redreseze corabia, 
dar după jocul cu CFR”

Plecarea lui Miriuţă s-a re-

simţit în jocul pietrenilor. Nem-

ţenii ocupă doar poziţia a 11-a 

în clasament, la doar 5 punc-

te de ultimul loc retrogradabil. 

Înlocuitorul băimăreanului, 

Costel Ilie, a rezistat doar 7 

etape la cârma moldovenilor, 

fi ind demis după eşecul cu 

Chiajna (0-2). Echipa a fost 

preluată de Marian Bondrea, 

care a avut însă un debut ne-

fericit. Ceahlăul a pierdut, run-

da trecută, în faţa lui Dinamo 

(0-1). „Îmi pare rău pentru ei 

că au ajuns în această situa-

ţie. Îmi pare rău şi pentru Cos-

tel Ilie, care e un băiat extra-

ordinar. Îmi doresc să-şi redre-

seze corabia, dar după meciul 

cu noi”, a precizat Miriuţă.

Tehnicianul feroviarilor e 

convins că foştii săi elevi îşi 

vor vinde scump pielea sâm-

bătă seară. „Vom întâlni o 

echipă puternică, valoroasă, 

ştiu de ce sunt în stare aces-

ti băieţi, cu siguranţă va fi  un 

meci foarte greu”, a avertizat 

băimăreanul.

De la meci la Înviere!

Partida e programată să 

înceapă cu câteva ore înain-

te de Înviere. „Din păcate, nu 

am câştigat niciun meci aca-

să în 2014, dar vom face tot 

posibilul să triumfăm sâmbă-

tă. Ştiu că jucăm cu câteva 

ore înainte de Înviere şi nu 

o să avem mulţi fani lângă 

noi, dar le suntem datori şi 

vom da totul ca să obţinem 

cele trei puncte”, a susţinut 

Vasile Miriuţă.

„Ne gândim 
la cupele europene”

Victoria în faţa Oţelului a 

reaprins speranţe în tabăra 

CFR-ului pentru ocuparea 

unui loc ce duce într-o cupă 

europeană. „Ne-am revenit, 

echipa joacă din ce în ce mai 

bine, s-au rezolvat şi unele 

probleme fi nanciare, iar ju-

cătorii au un moral foarte 

bun. Ne dorim să rămânem 

neînvinşi până la fi nal. Cât 

mai sunt şanse, ne gândim şi 

la cupele europene”, a dez-

văluit Miriuţă.

Revine Muniru

Miriuţă va avea doar un 

singur jucător indisponibil 

pentru confruntarea cu Cea-

hlăul. Antrenorul nu va pu-

tea conta pe Damjan Djoko-

vic, suspendat. Locul său ar 

putea fi  luat chiar de Muni-

ru, care şi-a revenit complet 

după accidentarea suferită la 

tendonul ahilian. „Muniru se 

antrenează cot la cot cu echi-

pa. Şi-a revenit după acciden-

tare, voi vedea dacă va fi  în 

lotul de sâmbătă”, a explicat 

Miriuţă, care va pleca, imedi-

at după meci, în Ungaria pen-

tru a petrece Paştele împreu-

nă cu familia sa.

Partida CFR Cluj – Ceahlă-

ul se va disputa sâmbătă, de 

la ora 19.30, pe stadionul „Dr. 

Constantin Rădulescu”.

Se ia în piept cu trecutul

27 de puncte a strâns Ceahlăul sub comanda lui Vasile Miriuță în 19 etape

Vasile Miriuță își înfruntă, sâmbătă, fosta echipă, Ceahlăul Piatra Neamț. 
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Clujeanca Teodora Albon 

va conduce semifi nala Ligii 

Campionilor dintre 

Birmingham (Anglia) şi 

Tyreso (Suedia), programa-

tă sâmbătă, de la ora 16.00.

O clujeancă ţine sus stindar-

dul arbitrajului românesc. Este 

vorba de Teodora Albon, care a 

fost din desemnată să conducă 

un meci din fazele superioare 

ale celei mai importante com-

petiţii intercluburi, Liga Campi-

onilor. Soţia antrenorului Olim-

piei, Mirel Albon, va arbitra se-

mifi nala dintre Birmingham şi 

Tyreso, care se desfăşoară sâm-

bătă. Albon va fi  ajutată de Pe-

truţa Iugulescu şi Mihaela Go-

moescu (asistenţi) şi Cristina 

Dorcioman (al patrulea ofi cial).

A condus fi nala UCL
din 2013

Teodora Albon e obişnuită 

cu Champions League. Clujean-

ca de 36 de ani a împărţit drept-

atea în 2012 la semifi nala Lyon 

– Turbine Potsdam, încheiată 

cu 5-1, iar în 2013 s-a afl at la 

centru chiar în ultimul act 

al competiţiei, la meciul Wol-

fsburg – Lyon, câştigat de nem-

ţoaice cu 1-0, după un penal-

ty acordat corect de către Al-

bon, spre fi nalul jocului.

„Nu mi-e teamă,
dar am emoţii”

Tocmai de aceea, delegarea 

la partida de sâmbătă nu a sur-

prins-o pe Teodora. „Sunt foar-

te bucuroasă şi, totodată, mân-

dră să mă regăsesc pe lista de-

legărilor într-o asemenea com-

petiţie. Este o dovadă că mun-

ca îmi este apreciată. Teamă nu 

îmi este, dar emoţii am, desi-

gur, dar mă gândesc mult cum 

să mi le pot stăpâni. Până acum, 

am reuşit de fi ecare dată. Mă 

ajută mult şi experienţa acu-

mulată în carieră. E importan-

tă concentrarea pentru a nu fa-

ce greşeli copilăreşti. Eu întot-

deauna am mare încredere în 

mine, pentru că ştiu cum mă 

pregătesc şi sunt o persoană 

care gândeşte mereu pozitiv”, 

a declarat Teodora Albon pen-

tru site-ul FRF.

Cel mai important 
meci arbitrat

Arbitrul clujean a dezvălu-

it şi care a fost cel mai impor-

tant joc pe care l-a condus. „Fi-

nala Ligii Campionilor de anul 

trecut, dar fi ecare meci este im-

portant în viziunea mea. Şi, da-

că stau bine să mă gândesc, o 

semifi nală este poate şi mai de 

impact decât o fi nală, pentru 

că se decid echipele ce vor evo-

lua mai apoi cu trofeul pe ma-

să”, a afi rmat Albon, care a 

prefaţat şi disputa dintre Bir-

mingham şi Tyreso. „Sunt in-

vestiţii tot mai mari în fotbalul 

feminin, iar acest lucru se ve-

de inclusiv în calitatea jocuri-

lor. Spre exemplu, echipa oas-

pete, Tyreso, are în componen-

ţă cinci jucătoare din Brazilia. 

Inclusiv pe Marta, cea mai bu-

nă fotbalistă a lumii cinci ani 

consecutivi! Iar progresul celor 

de la Birmingham este evident, 

ţinând cont că este pentru pri-

ma dată în fazele superioare 

ale unei competiţii europene”, 

a subliniat centralul.

Stea printre stele

Teodora Albon este una dintre cele mai apreciate arbitre din Europa

Sfânta Sărbătoare a Învierii 
Domnului să ne dea puterea 
de a privi spre viitor cu speranţă, 
încredere şi perseverenţă, cu gânduri 
bune de înţelegere şi respect pentru 
semenii noştri.

Sărbători fericite tuturor!
Va urează conducerea SC Romsystems

Floyd Mayweather este 

sportivul cu cele mai mari 

încasări din 2013. 

Pugilistul american a obţi-

nut din bursele pentru 

cele două meciuri disputa-

te anul trecut suma de 

73,5 milioane de dolari.

Pentru cele două meciuri 

din 2013, Mayweather a fost 

remunerat cu 32 de milioane 

de dolari, pentru partida cu 

Robert Guerrero, şi 41,5 mili-

oane de dolari pentru cea cu 

mexicanul Saul Alvarez. 

Mayweather este urmat de 

Cristiano Ronaldo (50,2 mili-

oane de dolari), Lionel Messi 

(50,1), Aaron Rodgers (NFL – 

40), Zlatan Ibrahimovic (35), 

Matthew Stafford (NFL – 31,5), 

Tom Brady (NFL – 31) şi Ko-

be Bryant (30,5).

Mayweather, cel mai bine 
plătit sportiv în 2013
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