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Declaraţia săptămânii

„Vreau să facem un grup 
mai mare anti-Ponta şi 

mai mult, mai mult, mai 
mult până se termină.”

MARIAN VANGHELIE | 
primarul sectorului 5 București
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de zile de când prefectul Gheorghe Vuşcan a luat act de 
demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Horea Uioreanu.

CÂND ORGANIZAŢI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN ?

Potrivit Legii administraţiei publice locale, termenul pentru alegerea noului preşedinte al Consiliului Judeţean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Duminică, 
preşedintele-
jucător iese 
de pe teren. 

Cum va fi  noul 
preşedinte?

CONCURS

Intră pe www.monitorulcj.ro 
să vezi cum poţi câştiga
t ăăă itttt ăăăăăăăăăă

La capătul a 10 ani zbuciumaţi de mandat, 
Traian Băsescu pleacă de la Cotroceni, 
lăsând în urma sa o Românie altfel decât 
cea din 2004. Cine este noul preşedinte şi 
cum îşi va juca el rolul – la aceste întrebări 
răspunde astăzi Monitorul de Cluj, 
în paginile 4-9.

Duminica preşedinţilor
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PUBLICITATE

Iluminat public modern, 
doar pentru unii

Cum a fost reprimată 
Revoluţia de la Cluj ?

Primăria Cluj-Napoca a investit peste 360 
de mii de euro în lucrări de modernizare a 
iluminatului public.  Pagina 11

După 25 de ani, evenimentele 
din decembrie 1989 încă mai ridică semne 
de întrebare Pagina 3

Fo
to

: 
A

n
d

re
e

a
 A

LE
X

A
N

D
R

U
 /

 M
e

d
ia

fa
x

EXCLUSIV ONLINE
Urmărit penal justificat 
sau nu?
Adevăratele 
cuvinte ale 
primarului 
Antal Arpad

CITEȘTE ARTICOLUL AICI
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

19 decembrie

1187: Clement al III-lea este 
ales Papă.

1872: A fost dată publicității 
„Legea pentru alegerea 
mitropoliților și episcopilor 
eparhioți și constituirea 
Sfântului Sinod al Bisericii 
autocefale Ortodoxe 
Române”.

1900: S–a încheiat un proto-
col prin care a fost recunoscu-
tă personalitatea juridică a 
Bisericii grecești din România.

1997: A avut loc premiera fi l-
mului „Titanic” (regia James 
Cameron) (11 premii Oscar)

20 decembrie

1191: Prima atestare docu-
mentară a cetății Sibiului, 
într-un document emis de pa-
pa Celestin al III-lea.

1803: Statele Unite au cum-
părat provincia Louisiana de 
la ofi cialii francezi, cu 15 mili-
oane de dolari.

1985: Papa Ioan Paul al II-lea 
anunță instituirea Zilei 

Mondiale a Tineretului.

2007: Elisabeta a II-a devine 
cel mai în vârstă monarh al 
Regatului Unit, surclasând-o 
pe regina Victoria, care a trăit 
81 de ani, 7 luni și 29 de zile.

21 decembrie

1883: A apărut volumul 
„Poesii”, de Mihai Eminescu, 
cu o prefață semnată de Titu 
Maiorescu, singurul tipărit în 
timpul vieții poetului; cuprin-
de 64 de poezii.

1891: A fost jucat primul meci 
de baschet, sport inventat de 
către americanul James E. 
Naismith, profesor de 
educație fi zică la colegiul 
Springfi eld din Massachusetts.

1898: Marie și Pierre Curie 
descoperă radiul.

1913: A apărut, la New York, 
primul careu de cuvinte 
încrucișate semnat de britani-
cul A. Wynne.

1951: Libia devine o țară in-
dependentă.
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziție: Arc Peste Timp
Perioada: 16 decembrie 2014 
– 14 ianuarie 2015
Bastionul Croitorilor
Expoziția are scopul de a pro-
pune, cu modestie, posibile in-
terpretări și reconstituiri ale 
unor piese din peisajul tabere-
lor de campanie medievale.

Expoziţie: Miracolul Naşterii 
Domnului Prin Ochi de Copil
Perioada: 10–23 decembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia cuprinde lucrări reali-
zate de elevii claselor V-VIII ai 
şcolii speciale, coordonaţi de 
profesorii Olga Simina, 
Mihaela Cioban, Monica 
Nechita şi Daniela Bodea, do-
rindu-se prin acest eveniment 
marcarea Sărbătorii Naşterii 
Domnului, promovarea talen-
tului şi creativităţii copiilor cu 
nevoi speciale în comunitate şi 
totodată perpetuarea tradiţii-
lor româneşti.

Expoziție: Un altfel 
de război
Perioada: 19 decembrie 2014 
– 18 ianuarie 2015
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei

Salonul Anual de Artă 
2014-2015
Perioada: 11 decembrie 2014 
– 11 ianuarie 2015
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Cea mai importantă manifesta-
re a artiştilor clujeni la ei aca-
să, organizată prin tradiţie de 
Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi 
Filiala din Cluj-Napoca a 
Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, la cumpăna dintre 
ani, în spaţiile generoase ale 
Muzeului de Artă. Vor fi  expuse 
260 lucrări din toate genurile 
de artă plastică, arte decorati-
ve şi design, creaţii recente, a-
parţinând unui număr de 140 
expozanţi.

Expoziţie de fotografi e: 
Viaţa în Transilvania de 
Nord, de Ilie Tudorel
Perioada: 11–21 decembrie
Clădirea Casino

Expoziţie: Muchii infi nite
Perioada: 29 noiembrie 2014 
– 15 ianuarie 2015
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muchii infinite. Colecţia 
Mircea Pinte face parte din 
proiectul Paul Neagu. (R)evo-
luţia formei, care readuce în 
sfera dezbaterii critice creaţia 
lui Paul Neagu, la zece ani de 
la dispariţia artistului în anul 
2004. Proiectul include o suc-
cesiune de evenimente desfă-

şurate la Timişoara şi 
Cluj-Napoca, în perioada no-
iembrie 2014 – ianuarie 
2015.

Expoziţie Rezi Van Lankveld
Perioada: 19 noiembrie 2014 
– 10 februarie 2015
Fabrica de Pensule

VINERI

Târgul de Crăciun 2014
Concerte Năstăcuţa Iuga, 
Ansamblul din Ghelari, 
Grupul Iza
Ora 18.30
Piața Unirii

Oratoriul „Messiah“ 
de Häendel
Orchestra și Corul Filarmonicii 
„Transilvania”
Ora 19.00
Colegiul Academic

„Amalia respiră adanc“
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca 
(Studio „Euphorion”)

SÂMBĂTĂ

Târgul de Crăciun 2014
Concerte Biserica lui Isus 
Hristos a Sfi nţilor din Zilele 
din Urmă, Clubul Vedetelor 
Cluj-Napoca, Marius Merca, 
Fuego
Ora 18.30
Piața Unirii

Spectacolul Vissi D’Arte
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

Seară Omagială 
Jancy Korossy
Ora 20.00
Opera Maghiară de Stat
Considerat de critici ca cel mai 
important muzician de jazz 
născut în România, pianistul şi 
compozitorul Kőrössy Jancsi, 
originar din Cluj, a pus bazele 
„Jazzului în România“, încă 
din anii 50’, fiind şi primul 
muzician care a prelucrat fol-
clorul românesc în jazz. 
Stabilit în SUA din finele anilor 
60’, Kőrössy a continuat să 

cânte alături de nume impor-
tante ale jazzului american.

DUMINICĂ

Târgul de Crăciun 2014
Operă pentru Cetate – Ajun 
de Crăciun, Opera Națională 
Română Cluj-Napoca, 
Viorica Fizesan Tudosa, 
Lucia Bulucz, Iulia Merca, 
Florin Estefan, Sorin Lupu, 
Lucian Duşa – pian
Ora 19.00
Piața Unirii

Albă ca zăpada
Ora 11.00
Teatrul de păpuși „Puck”

Sânziana şi Pepelea
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
Cu Sânziana şi Pepelea redes-
coperim copilăria teatrului ro-
mânesc, acea naivitate hazlie, 
jucăuşă, care grăieşte însă 
multe adevăruri despre firea 
românească valabile şi astăzi; 
un text foarte teatral, cu po-
tenţialităţi scenice, de joc…

Vernisaj: vineri, 19 decembrie, ora 13.00

Primul Război Mondial, moment de cumpănă 
în istoria umanităţii prin dramatismul său, pre-
sărat atât de tragedii individuale cât și de ca-
tastrofe naţionale, a avut și momente de acal-
mie, muncă, destindere, refacere, camarade-
rie, răgazuri surprinse în fotografi ile vremii. 
Astfel de instantanee fac obiectul expoziţiei de 
fotografi e, documente afl ate în patrimoniul 
MNIT și al Complexului Muzeal Bistriţa – 
Năsăud dar și provenite din colecţii personale.

Expoziţia își propune să reprezinte cât mai eloc-
vent clipele de ,, pace’’ trăite pe front, atât ca 
imagine în sine, cât și ca încărcătură emoţiona-
lă, afl ată dincolo de fotografi a în sine. În acest 
sens, expoziţia se axează pe prezentarea unor 
secvenţe a preocupărilor soldaţilor austro-un-

gari și germani din timpul momentelor petrecu-
te în spatele frontului sau în cele de repaos, 
dintre două bătălii. Panourile fotografi ce cu-
prind varii situaţii din cotidianul vieţii de front, 
de la pozele camaraderești de gup, trecând la 
prietenia dintre soldaţi și animalele care i-au 
ajutat să-și îndeplinească sarcinile zilnice, ajun-
gând la realităţile spitalelor de campanie, din 
apropierea frontului sau la pozele de familie fă-
cute în timpul permisiilor și încheind cu îndato-
ririle muncilor efectuate în diverse ateliere și 
ferme, menite să susţină efortul de război.

Expoziţia poate fi  vizitată în perioada 19 de-
cembrie 2014– 18 ianuarie 2015, la Muzeul 
Național de Istorie a Transilvaniei, în zilele de 
marţi, joi, vineri, sâmbătă, orele 10.00-16.00 
şi miercuri, orele 12.00-18.00, exceptând zi-
lele libere ofi ciale din perioada sărbătorilor.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Expoziția „Un altfel de război. Clipe de „Pace” 
pe frontul din nordul Italiei”

SVineri
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Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Revoluţia din decembrie 

1989 a schimbat istoria 

României şi a reuşit să 

rupă lanţurile comunis-

mului.

Situaţia tensionată din ţa-

ră i-a determinat pe muncito-

rii de la Tehnofrig, Metalul 

Roşu şi de la C.U.G, să por-

nească în jurul orei 14:00 în-

spre centrul oraşului, unde 

s-au alăturat altor manifes-

tanţi. Ajunşi în faţa hotelului 

Continental totul a degenerat. 

S-a tras asupra lor. După ora 

15:40 s-a tras continuu în di-

ferite puncte ale oraşului: în 

faţa hotelului şi restaurantu-

lui Continental, la hotel Asto-

ria, în Piaţa Mihai Viteazul, 

la Fabrica de bere, poartă spre 

cartierul Mănăştur, în Piaţa 

Gării şi în cartierul Mărăşti.

Modul în care s-au pregă-

tit autorităţile din Cluj pentru 

a preîntâmpina o posibilă re-

voltă a fost expus în cartea 

„Împuşcaţi-i că nu-s oameni”, 

scrisă de Victor Lungu.

18 decembrie 1989

După ce evenimentele de 

la Timişoara au scăpat de sub 

control, reprezentanţii statu-

lui şi-au luat măsuri de pre-

cauţie în Cluj: patrule, razii, 

maşini pregătite pentru blo-

carea circulaţiei în caz de ne-

voie sau protejarea instituţii-

lor cheie din judeţ.

Declaraţia generalului Iuli-

an Topliceanu : „Nicolae Con-

stantin a informat despre situ-

aţia de la Timişoara. A ordo-

nat să se ia măsuri de către 

toate forţele din judeţul Cluj 

pentru menţinerea ordinii. A 

insistat pe ideea că nu trebu-

ie să se ajungă la situaţia din 

Timişoara, iar pentru aceasta 

organele de ordine să facă con-

troale, razii amănunţite. A in-

dicat să se facă patrule mixte. 

La solicitarea mea a fost de 

acord ca armata să aibă patru-

le separate. A indicat ca orga-

nele de ordine să fi e pregătite 

cu maşini pentru blocarea cir-

culaţiei în caz de nevoie. De 

asemenea, a insistat pe fermi-

tate, executarea ordinelor fără 

şovăire. În aceeaşi zi, la orele 

19.30 am avut o adunare cu 

şefi i de arme unde am discu-

tat situaţia din toate marile u-

nităţi subordonate pentru a 

putea îndeplini o misiune de 

luptă în caz de atac a frontie-

rei de stat. La orele 22:45 mi-

nistrul apărării naţionale m-a 

sunat la telefon şi mi-a ordo-

nat să iau măsuri pentru creş-

terea capacităţii de luptă, iar 

pe plan judeţean şi local co-

mandanţii de garnizoană să 

acţioneze pentru protejarea se-

diilor, instituţiilor, clădirilor, 

podurilor care pot fi  incendi-

ate de «terorişti», aşa cum se 

stabilesc de primii secretari, 

care sunt şi comandanţi ai tu-

turor forţelor din judeţ.”

Şefi i armatei au primit or-

din să instruiască militarii zi-

ua şi noaptea. Căpitanul Dicu 

Ilie: „În ziua de 18.12.1989 la 

o convocare la comandant s-au 

transmis sarcinile rezultate din 

nota telefonică primită prin co-

mandantul Marii Unităţi, prin 

care se dădeau mai multe dis-

poziţii; se făceau precizări cu 

privire la fermitatea în acţiu-

nile ce se vor întreprinde şi se 

făceau menţiuni cu privire la 

modul de folosire a armei şi 

acţiunile care trebuie să fi e în-

treprinse, sens în care ni s-a 

ordonat ca în cazul în care es-

te nevoie să se facă uz de ar-

mă împotriva celor care ne ata-

că, să se folosească în condi-

ţiile legii somaţia: «Stai», «Stai 

că trag», «Foc de avertisment 

în plan vertical», după care 

abia se va executa «Foc la pi-

cioare». Pentru executarea mă-

surilor prevăzute în nota tele-

fonică ni s-a ordonat să inten-

sifi căm activitatea de instrui-

re a militarilor ziua şi noap-

tea, să îi instruim să foloseas-

că armamentul de infanterie 

şi să acţioneze ca infanterişti, 

precum şi A.G.-urile, instrui-

rea trăgătorilor la puştile se-

mi-automate cu lunetă pentru 

a se putea executa tragere a-

supra elementelor mai recal-

citrante şi alte asemenea acti-

vităţi care să instruiască şi să 

antreneze militarii care din 

acest punct de vedere erau 

într-o oarecare defi cienţă.”

19 decembrie 1989

În 19 decembrie militarii 

au primit ordine în care li s-a 

cerut să ia măsuri pentru a se 

acţiona preventiv. „În 

19.12.1989, am avut o şedin-

ţă cu şeful Miliţiei Judeţene 

în care ni s-a ordonat să lu-

ăm măsuri pentru a se acţio-

na preventiv, să cunoaştem 

persoanele care se dedau la 

acte de dezordine, inclusiv în 

obiectivele economice, să lu-

ăm măsuri de asanare a mu-

nicipiului de elemente para-

zitare”, preciza Lt. Col. Pin-

tea Vasile.

Din referatul Procuraturii 

Militare Cluj reiese că în pe-

rioada 17 – 21 decembrie u-

nităţile militare au primit or-

dine cu privire la „pregătirea 

unităţilor, tehnicii şi arma-

mentului în vederea partici-

pării la misiuni de luptă, cu 

precădere de infanterie şi în 

oraşe.” Referatul Procuraturii 

Militare Cluj: „Din studiul jur-

nalelor acţiunilor de luptă a 

unităţilor din garnizoana Cluj 

a rezultat că în perioada 17 – 

21 decembrie 1989 s-au dat 

mai multe ordine şi precizări 

cu privire la pregătirea unită-

ţilor, tehnicii şi armamentu-

lui în vederea participării la 

misiuni de luptă, cu precăde-

re de infanterie şi în oraşe, iar 

în ziua de 20.12.1989 coman-

danţi şi cadre din mai multe 

unităţi au participat la acţiuni 

de recunoaştere a locurilor de 

acţionare în raza municipiu-

lui Cluj-Napoca şi s-a înscris 

pe un plan stradal locurile în 

care vor fi  dislocate dispozi-

tivele militare. În nici unul din 

aceste ordine şi precizări nu 

s-a adus nici o modifi care cu 

privire la modul în care tre-

buie să acţioneze militarii”.

20 decembrie 1989

În data de 20 decembrie a 

început diversiunea „terorişti-

lor”. Col. Constantin T. Dege-

ratu: „În seara acestei zile, du-

pă difuzarea comunicatului şi 

cuvântării la televiziune s-a 

precizat, de la minister, că pen-

tru zădărnicirea acţiunilor te-

roriste, uzul de armă se putea 

face numai în cazuri excepţi-

onale, când viaţa militarilor e-

ra în pericol sau exista riscul 

ca aceştia să fi e dezarmaţi, şi 

numai în condiţiile prevăzute 

de lege. În cadrul convorbiri-

lor telefonice pe care le-am 

avut cu factorii de conducere 

din unele unităţi din Some-

şeni, Floreşti, Dej şi alte gar-

nizoane am făcut astfel de pre-

cizări atunci când am comu-

nicat ordinele privind pregăti-

rea în vederea îndeplinirii unor 

misiuni. Pentru ţinerea eviden-

ţei acţiunilor antiteroriste s-au 

pregătit hărţi ale principalelor 

garnizoane din subordine, hărţi 

şi planuri la care am lucrat şi 

eu.”

21 decembrie 1989

Raportul Comisiei Senato-

riale pentru cercetarea Eveni-

mentelor din Decembrie 1989 

descrie iniţierea acţiunii pro-

testatare din Piaţa Libertăţii.

„În ziua de 21.12.1989, în 

jurul orelor 12.00 din clădirea 

afl ată în Piaţa Libertăţii şi ca-

re avea la parter Librăria Uni-

versităţii, s-a strigat de 3 – 4 

ori «Victorie!». Ulterior s-a afl at 

că populaţia Bucureştiului, che-

mată la miting, l-a huiduit pe 

Ceauşescu. Unele persoane a-

fl ate în Piaţa Libertăţii, prin-

tre care şi Călin Nemeş, au în-

cercat să oprească trecătorii 

pentru a organiza ad-hoc un 

miting de solidaritate cu acţi-

unile revoluţionare, antidicta-

toriale, desfăşurate în oraşul 

Timişoara. Nereuşind acest lu-

cru, acest grup unic protesta-

tar au hotărât să se deplaseze 

la rude, prieteni şi cunoştinţe, 

pentru a-i mobiliza pentru ca 

la orele 15.00 să organizeze o 

formă concretă de protest. Ne-

meş Călin şi Radu Negru s-au 

deplasat în apropiere, la resta-

urantul Pescarul unde, potri-

vit declaraţiei lui Călin Nemeş, 

au consumat câte 100 ml. co-

niac. Aici au discutat despre 

formarea unui grup de demon-

stranţi care să protesteze în 

Piaţa Libertăţii. Tot aici s-a afl at 

că în jurul orelor 14.00, mun-

citorii de la C.U.G. se pregă-

teau să se deplaseze spre cen-

trul oraşului. În jurul orelor 

15.00 un grup de aproximativ 

15 persoane, între care Călin 

Nemeş, Matiş Lucian, Lodin 

Gavril, s-au deplasat în Piaţa 

Libertăţii, iar către orele 15.20, 

Nemeş Călin s-a adresat celor 

din jur, solicitându-le să-şi ma-

nifeste dezaprobarea faţă de 

pierderile de vieţi omeneşti să-

vârşite la Timişoara, încercând 

totodată să oprească circula-

ţia publică din zonă. Mai mul-

te persoane au început să scan-

deze «Jos dictatura!», «Liber-

tate!», «Timişoara!» şi să cân-

te «Deşteaptă-te române!». A-

ceste manifestări pro-Timişoa-

ra şi antidictatoriale, recepta-

te de persoanele afl ate în Pia-

ţa Libertăţii, coroborate cu şti-

rile propagate de posturile stră-

ine de radio despre evenimen-

tele de la Timişoara, a acţiu-

nilor deschise anticeauşiste ce 

se afl au în derulare în Bucu-

reşti, precum şi pe fondul stă-

rii precare economice şi soci-

ale a populaţiei, au permis ob-

ţinerea adeziunii unui număr 

tot mai mare de trecători. Că-

tre orele 15.30 – 15.40, mulţi-

mea afl ată în piaţă era într-o 

stare puternic tensionată, op-

ţiunile antidictatoriale se cla-

rifi caseră şi se exteriorizau fă-

ră teamă. Grupul avea şi un 

lider care îi striga ideile, fi ind 

ascultat şi urmat de cei cu ca-

re venise în jurul orei 15.00 în 

Piaţa Libertăţii.”

În 21 decembrie 1989 în 

Cluj a început vărsarea de sân-

ge. Conform datelor ofi ciale, 

în Revoluţia română din de-

cembrie au murit 1142 de per-

soane, au fost raniţe 3138, iar 

alte 760 au fost reţinute.

Cum a fost pregătită 
represiunea Revoluţiei
După 25 de ani, evenimentele din decembrie 1989 de la Cluj-Napoca 
mai ridică încă mari semne de întrebare.

Ce a însemnat 
regimul comunist 
în viața de zi cu zi?

 În România comunistă, butelia cu gaz era un instrument 
deosebit de prețios în fi ecare gospodărie.

Coadă la pâine în București. În perioada sărbătorilor 
erau şanse să nu mai găseşti pâine sau alte produse.

Românii stau la coadă la bere.

Autobuz arhiplin în Bucureşti. 

La magazinele de carne se stătea la coadă și pe scaune.

La sărbătorile ofi ciale toată lumea mima entuziasmul.

Fotografi i realizate de Radu Borza
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Cei zece ani de mandat al 

preşedintelui Traian 

Băsescu se încheie dumi-

nică. Tot atunci, Klaus 

Iohannis va deveni al 

patrulea şef de stat al 

României de după 

Revoluţia din 1989.

Zece ani de mandat l-au 

făcut pe Băsescu cel mai apre-

ciat preşedinte din ultimii 25 

de ani, după cum relevă ulti-

mele sondaje.

Reformele preşedintelui

Traian Băsescu a criticat 

constant orice fel de derapaj 

al politicienilor la adresa jus-

tiţiei şi a încurajat procurorii 

să nu se teamă atunci când 

fac dosarele penale, scrie 

digi24.ro. Traian Băsescu nu 

s-a dat în lături nici când a 

fost vorba să condamne co-

munismul.

Politica externă

În plan extern, au existat 

două direcţii de acţiune ale 

şefului statului : susţinerea 

parcursului european al Re-

publicii Moldova şi apropie-

rea României de Uniunea Eu-

ropeană şi Statele Unite.

Încă din prima zi după in-

stalarea la Cotroceni, Traian 

Băsescu a avut câteva obiec-

tive clare în ceea ce priveşte 

politica externă. Integrarea e-

fectivă şi deplină a României 

în NATO şi Uniunea Europea-

nă şi apropierea de liderii oc-

cidentali. De câte ori a parti-

cipat la summit-urile NATO şi 

la consiliile europene, şeful 

statului s-a străduit să fi e în 

preajma celor care infl uenţea-

ză deciziile importante pe plan 

mondial.

La ultimul summit al Or-

ganizaţiei Tratatului Atlanti-

cului De Nord, în contextul 

tensionat din Ucraina, Româ-

nia s-a luptat pentru o pozi-

ţie fermă a NATO care să ga-

ranteze ţării noastre protecţia 

totală. Parteneriatul strategic 

cu Statele Unite a contat foar-

te mult în negocieri, mai scrie 

digi24.ro. În paralel, România 

a primit asigurări că anul vi-

itor baza americană de la De-

veselu, care cuprinde scutul 

antirachetă, va fi  funcţională.

„România este în siguran-

ţă şi dacă cineva s-ar gândi 

să o apropie de situaţia de ne-

siguranţă ar exista o reacţie 

năprasnică a organizaţiei”, de-

clara Traian Băsescu la 5 sep-

tembrie 2014.

Preşedintele a avut un me-

saj tranşant adresat Rusiei de 

care s-a delimitat încă de la 

începutul mandatului său.

„Nu putem să menţinem 

tipul de relaţie NATO – Fede-

raţia Rusă ca şi până acum. 

Se dovedeşte că Federaţia Ru-

să are politici care periclitea-

ză securitatea statelor din re-

giune”, spunea Traian Băses-

cu acum câteva luni.

„România condamnă acţi-

unile Rusiei de a sprijini se-

paratiştii în atingerea obiecti-

vului de ieşire de sub contro-

lul Kievului, reafi rmă susţine-

rea pentru suveranitatea şi in-

tegritatea teritorială a Ucrai-

nei”, sublinia şeful statului la 

sfârşitul lunii august.

În ceea ce priveşte Repu-

blica Moldova, Traian Băses-

cu a susţinut procesul de in-

tegrare în Uniunea Europea-

nă. A făcut nenumărate vi-

zite la Chişinău, a încurajat 

programele de eliminarea a 

vizelor, de acordare a cetă-

ţeniei şi de burse pentru ce-

tăţenii moldoveni. În mai 

multe rânduri, a vorbit des-

pre visul său: unirea celor 

două ţări.

„Toată acţiunea mea, în ce-

le două mandate ale mele, le-

gat de Republica Moldova, a 

fost cu gândul că poate când-

va ne vom uni. Ştiu că nu-i 

momentul acum. Sângele a-

pă nu se face!”, spunea Trai-

an Băsescu.

Semnarea Acordului de a-

sociere de către Republica 

Moldova a fost un pas impor-

tant către Uniunea Europea-

nă pentru care ţara noastră a 

făcut un lobby intensiv.

„Am fost al doilea politici-

an care a făcut eforturi ca Re-

publica Moldova să ajungă la 

acest moment. Deci aş vrea 

să semnez acordul cu repu-

blica Moldova în numele sta-

tului român”, a declarat Tra-

ian Băsescu.

Politica internă

Pe plan intern, şeful statu-

lui a avut două mari teme: 

lupta împotriva corupţiei şi 

independenţa justiţiei.

„Dacă vreodată voi ajunge 

în faţa dumneavoastră, într-o 

instanţă, vă rog să vă amin-

tiţi că nimeni nu este mai pre-

sus de lege. Priviţi la ce se în-

tâmplă în ultimul timp. Asu-

pra justiţiei a început să se 

exercite o presiune formida-

bilă din partea politicului”, 

spunea preşedintele în februa-

rie 2014.

Preşedintele a fost un sus-

ţinător, în declaraţiile publi-

ce, al activităţii DNA şi ANI. 

În schimb, i-a acuzat constant 

pe parlamentari şi guvernanţi 

că încearcă să subjuge justi-

ţia, fi e prin declaraţii care pun 

presiune, fi e prin legi.

„Suntem pe marginea pră-

pastiei, dacă majoritatea par-

lamentară, în frunte cu dom-

nul premier, cu domnul Crin 

Antonescu, dacă vor continua 

atacurile la hotărârile judecă-

toreşti, al legislaţia corectă, 

riscăm intrarea într-o perioa-

dă lungă de izolare”, averti-

za Traian Băsescu la începu-

tul acestui an.

În primul său mandat a 

avut loc şi prima condamna-

re a comunismului. Preşedin-

tele a citit Raportul Tismănea-

nu în faţa Parlamentului, într-o 

atmosferă tensionată. Senato-

rii şi deputaţii PRM, în frun-

te cu liderul Corneliu Vadim 

Tudor, au scandat, au fl uierat 

şi au huiduit pe tot parcursul 

şedinţei.

Tot în primul mandat al lui 

Traian Băsescu au fost deschi-

se şi arhivele Securităţii, ce-

ea ce a permis CNSAS să-şi 

înceapă efectiv activitatea. 

Astfel au fost deconspiraţi foşti 

colaboratori ai Securităţii din 

toate domeniile: artişti, oa-

meni de cultură, politicieni.

Cel mai bun preşedinte 
din ultimii 25 de ani

Pentru reformele sale, Bă-

sescu este apreciat acum ca fi -

ind cel bun preşedinte din ul-

timii 25 de ani. La un sfert de 

secol de la căderea regimului 

Nicolae Ceauşescu, românii 

încep astfel să se detaşeze de 

nostalgiile comuniste.

Potrivit unui barometru de 

opinie INSCOP, realizat la co-

manda cotidianului „Adevă-

rul“, un român din cinci l-ar 

mai vota pe fostul lider comu-

nist, dacă ar candida azi la 

alegerile prezidenţiale. Un alt 

barometru de opinie, realizat 

în aprilie, arăta că aproape un 

român din doi era dispus să-l 

voteze pe fostul dictator.

Conform sondajului, o tre-

ime dintre români spun că 

dintre Traian Băsescu, Ion 

Iliescu şi Emil Constanti-

nescu, preşedintele în exer-

ciţiu ar fi  făcut cel mai bine 

ţării în ultimii 25 de ani. El 

este urmat de Ion Iliescu, 

apreciat de aproape 24% din-

tre respondenţi şi de Emil 

Constantinescu care a primit 

încrederea a 20% dintre cei 

chestionaţi.

Preşedintele jucător iese de pe teren
Intrăm pe ultima sută de metri pentru schimbul de ştafetă de la Cotroceni.

Traian Băsescu, în 2004, la anunțarea candidaturii la președinție 
în locul lui Theodor Stolojan

Traian Băsescu, împreună cu șeful său de partid, Petre Roman (2000)

Președintele prezintă românilor leul „nou” (2005)

TRAIAN BĂSESCU | președintele României (2004-2014)

„Dacă vreodată voi ajunge în faţa dumneavoastră, într-o instanţă, 
vă rog să vă amintiţi că nimeni nu este mai presus de lege“
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Românilor li s-a mai soli-

citat să-i aprecieze pe cei trei 

preşedinţi care au condus ţa-

ra în ultimul sfert de secol, 

comparativ cu Nicolae Ceau-

şescu. Aproape jumătate din-

tre respondenţi spun că Emil 

Constantinescu şi Traian Bă-

sescu au fost mai buni ca Ni-

colae Ceauşescu, în timp ce 

39% l-au apreciat ca atare pe 

Ion Iliescu.

Traian Băsescu, Emil Boc 
şi bileţelul lui Udrea

În primul său mandat, pre-

şedintele Traian Băsescu l-a 

cooptat în echipa sa pe actu-

alul primar al municipiului 

Cluj-Napoca. La nici un an 

de când au câştigat alegerile 

cu Alianţa D.A., Traian Bă-

sescu şi Călin Popescu Tări-

ceanu, apropiaţi pe atunci, 

s-au certat. Preşedintele ar fi  

vrut ca premierul să demisi-

oneze şi să fi e alegeri antici-

pate, astfel încât Alianţa să 

obţină majoritatea în Parla-

ment.

Prim-ministrul a refuzat şi 

de atunci cei doi au fost pe 

poziţii ireconciliabile. Scan-

dalul a luat proporţii în 2007. 

Atunci, Elena Udrea, fost şef 

al Cancelariei prezidenţiale, 

a vorbit despre un bilet al 

premierului în care îl ruga pe 

preşedinte să vorbească la 

Parchet despre dosarul Rom-

petrol.

„Am primit o scrisoare de 

la Tăriceanu în care îi cerea 

domnului preşedinte să inter-

vină la Parchetul General pen-

tru domnul Patriciu şi anexa 

inclusiv date despre proces şi 

fi rma Rompetrol”, spunea Ele-

na Udrea.

Ulterior, şeful statului a pre-

zentat „biletul roz”. În acelaşi 

an, PD a fost dat afară de la 

guvernare, iar Executivul Tă-

riceanu şi-a găsit susţinerea 

printre social-democraţi. Nici 

acum relaţiile dintre Călin Po-

pescu Tăriceanu şi Traian Bă-

sescu nu sunt mai bune.

„Domnul Călin Popescu Tă-

riceanu a ajuns un soi de Aga-

miţă Dandanache, dar mă aş-

teptam ca măcar ceilalţi să re-

alizeze că omul ăsta nu are 

un partid”, mai spunea Trai-

an Băsescu.

Cu totul alta a fost relaţia 

cu Emil Boc, iar presa a scris 

de multe ori că preşedintele 

se comportă ca şi cum ar con-

duce Palatul Victoria de la dis-

tanţă. Emil Boc nu s-a dezis 

niciodată de preşedinte. La 

rândul lui, acesta l-a lăudat 

de câte ori a avut ocazia.

„Aş dori să-i mulţumesc 

pentru curajul cu care a îm-

pins reformele înainte. Un 

prim-ministru responsabil, ca-

re a suportat timp de aproa-

pe un an umilinţe şi din par-

tea presei, şi din partea poli-

ticienilor, dar şi-a dus neabă-

tut mandatul de om cinstit şi 

responsabil faţă de România”, 

a spus atunci Traian Băsescu. 

La doi ani după ce a revenit 

la Cluj şi a câştigat un nou 

mandat de primar, Emil Boc 

i-a rămas fi del preşedintelui.

Şi relaţia cu Mihai Răzvan 

Ungureanu a început bine. 

Scurta guvernare a fostului 

şef SIE, încheiată în urma u-

nei moţiuni de cenzură, l-a 

dezamăgit însă ulterior pe şe-

ful statului. „După experien-

ţa pe care am avut-o cu Mi-

hai Răzvan Ungureanu, nu 

recomand nimănui să ia un 

şef de serviciu să-l numeas-

că prim-ministru, fără să-i la-

se o perioadă de reacomoda-

re la viaţa politică”, declara 

Traian Băsescu.

Cea mai tensionată relaţie 

a fost cu Victor Ponta. Decla-

raţiile în contradictoriu au de-

generat în jigniri şi insulte. 

Deşi a fost prima dată când 

preşedintele şi premierul au 

încheiat un pact de coabita-

re, nicio înţelegere scrisă nu 

i-a putut apropia pe cei doi. 

„Ponta este un prim-ministru 

corupt profund”, spunea pre-

şedintele României.

Plagiatul lui Ponta

Primul mare scandal din-

tre cei doi a fost provocat de 

acuzaţiile de plagiat aduse 

lui Victor Ponta. Traian Bă-

sescu nu a ratat ocazia să-l 

ia peste picior ori de câte ori 

a avut ocazia.

„Va fi  vai şi amar de noi 

cu un preşedinte ca Ponta Kim 

Jong-un. Omul ăsta este un 

kitsch, un fals. Când îl cauţi 

e masterand la Catania, pe 

urmă constată că nu mai es-

te. Îl cauţi doctor, îl găseşti 

cu un plagiat. Tot CV-ul lui 

este un fals”, declara Traian 

Băsescu.

Cea mai mare lovitură a 

preşedintelui la adresa premi-

erului a fost dezvăluirea po-

trivit căreia Victor Ponta ar fi  

fost ofi ţer sub acoperire. „În 

perioada 1997 – 2001 Victor 

Ponta trebuie să recunoască 

că a fost ofi ţer sub acoperire. 

Ceea ce explică şi avansarea 

sa de la judecătoria de sector 

la Parchetul General”.

Victor Ponta şi Traian Bă-

sescu au găsit motiv de cear-

tă şi în politica externă a Ro-

mâniei. S-au contrazis de ne-

numărate ori cine să meargă 

la Consiliile Europene de la 

Bruxelles.

Sfătuitorii lui Băsescu

Traian Băsescu nu a avut 

mare noroc în privinţa sfătu-

itorilor. În cele două manda-

te ca şef de stat, el a schim-

bat peste 30 de consilieri pre-

zidenţiali şi de stat. Rând pe 

rând, consilierii lui au ales o 

altă cale. Unii dintre ei au pre-

ferat diplomaţia, alţii s-au în-

dreptat spre o funcţie de mi-

nistru, în timp ce alţii s-au re-

tras din viaţa publică.

Femeile din viaţa 
lui Băsescu

În schimb, preşedintele a 

lucrat bine cu doamnele. Ast-

fel, Băsescu s-a înconjurat, 

de-a lungul celor două man-

date şi de o serie de femei pu-

ternice, „amazoanele cele mai 

fi dele“, cum au fost numite 

acestea în presă.

„Cheia“ de la intrarea prin-

cipală a Guvernului a fost da-

tă în primul mandat fostei 

sale consiliere, Nicoleta An-

dreescu.

Presa acelor vremuri scria 

că prin mâinile Nicoletei An-

dreescu treceau nu doar cele 

mai importante proiecte ale 

Executivului, ci şi achiziţiile 

pe care acesta le decidea.

O altă doamnă ajunsă într-o 

funcţie importantă şi cu care 

Băsescu a făcut echipă a fost 

Roberta Anastase căreia nu 

i-a fost uşor să conducă lu-

crările Camerei Deputaţilor. 

Până la urmă, Traian Băses-

Curriculum vitae
Data și locul nașterii: 4 noiembrie 1951, orașul Basarabi, 
jud. Constanţa
Starea civilă: căsătorit
Religia: ortodox
Naţionalitatea: română
Cetăţenia: română
Limbi străine: engleză

Studii
•  În 1976 a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân“, 

Facultatea de Navigaţie, Secţia Comercială
•  În 1995 a absolvit Cursurile Avansate de Management în 

Industria Transportului Maritim ale Academiei Norvegiene, 
ca bursier al acestui stat

Activitatea profesională:
•  1976-1981 Ofi ţer Maritim gradele III, II și I, pe nave de 

mare tonaj la NAVROM Constanţa
•  1981-1987 Căpitan de Cursă Lungă, Comandant al nave-

lor: ARGEȘ, CRIȘANA și BIRUINŢA – Nava Amiral a Flotei 
Comerciale Române

• 1987-1989 Șef al Agenţiei NAVROM din Anvers
•  1989-1990 Director General al Inspectoratului de Stat al 

Navigaţiei Civile din Ministerul Transporturilor
•  1990-1991 Subsecretar de Stat – Șeful Departamentului 

Transporturi Navale din Ministerul Transporturilor
• 1991-1992 Ministru, Ministerul Transporturilor
• 1992–1996 Deputat, Parlamentul României
•  1996–2000 Ministru, Ministerul Transporturilor în guver-

nele V.Ciorbea, R.Vasile și M.Isărescu
•  2000–decembrie 2004 Primar General al Municipiului 

București
•  20 decembrie 2004 – prezent Președinte al României.

Activitatea politică:
•  1991-1992 Ministrul Transporturilor în Guvernele Roman 

și Stolojan
•  1992-1996 Deputat al Partidului Democrat și 

Vicepreședintele Comisiei de Industrie și Servicii a Camerei 
Deputaţilor

•  1996 după demisia din Parlament și renunţarea la imuni-
tatea parlamentară, Director Coordonator al campaniei 
electorale a domnului Petre Roman

•  din 1996 Deputat PD de Vaslui, Ministrul Transporturilor în 
Guvernele Ciorbea, Vasile, Isărescu

•  2000–2001 Președinte al Organizaţiei Partidului Democrat 
a Municipiului București

•  2001–18 decembrie 2004 Președintele Partidului 
Democrat

• 2003-18 decembrie 2004 Co-președinte al Alianţei D.A.
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„Aş dori să-i mulţumesc [lui Emil Boc] pentru curajul cu care a împins 
reformele înainte. Un prim-ministru responsabil, care a suportat timp de 
aproape un an umilinţe şi din partea presei, şi din partea politicienilor, dar 
şi-a dus neabătut mandatul de om cinstit şi responsabil faţă de România“

î h d b Sfătuitorii lui Băsescu

Traian Băsescu și cele două Elene: Elena Udrea (sus) și fi ica sa cea mică, 
Elena Băsescu (dreapta)

Ipostaze 
prezidențiale

Continuare în pagina 6



cu nu i-a făcut o mare favoa-

re, Roberta Anastase dovedin-

du-se de multe ori, depăşită 

de situaţiile în care a fost im-

plicată.

Elena Udrea şi Monica Ia-

cob Ridzi au fost alte doam-

ne care au lucrat cu preşedin-

tele. Prima i-a rămas fi delă 

până în prezent, aşteptându-l 

pe preşedinte în noul partid 

al cărui iniţiator a fost de al-

tfel, PMP.

Cele două au primit porto-

folii ministeriale în schimbul 

devotamentului faţă de pre-

şedinte.

Preşedintele a lucrat şi cu 

femei puternice şi bine pregă-

tite, precum Monica Macovei 

şi Adriana Săftoiu. Niciuna nu 

a rămas însă alături de aces-

ta, în ce priveşte activitatea 

politică. Nu în ultimul rând, o 

altă doamnă lansată în politi-

că a fost Anca Boagiu, cu ca-

re a lucrat în timpul mandatu-

lui său la Ministerul Transpor-

turilor. Preşedintele a colabo-

rat bine şi cu Mioara Mantale, 

membră a PDL şi totodată pri-

ma femeie prefect a Bucureş-

tiului, între 2005 şi 2007. În 

2011, Mantale a fost numită de 

către premierul Emil Boc con-

sul general şi şef al Consula-

tului General al României în 

Franţa, la Strasbourg.

Referendumul pentru 
demiterea preşedintelui

Un moment de cumpănă 

în activitatea preşedintelui a 

fost referendumul din 6 iulie 

2012. Parlamentul a votat în 

favoarea suspendării lui Tra-

ian Băsescu cu 256 de voturi 

pentru, în vederea ţinerii unui 

referendum care să decidă sau 

nu demiterea din funcţie. A 

fost pentru a doua oară când 

Traian Băsescu era suspendat 

de Parlament, precedenta sus-

pendare şi referendum au avut 

loc în 2007, când 74% dintre 

voturile exprimate au fost îm-

potriva demiterii. După sus-

pendare, până la referendum, 

preşedintele Senatului, Crin 

Antonescu a devenit, conform 

Constituţiei, preşedinte inte-

rimar al României.

Nava Biruinţa, 
o supravieţuitoare

Cariera lui Băsescu de di-

nainte mandatelor de la Co-

troceni l-a „călit“ pentru cea 

de politician, după cum se ex-

prima preşedintele însuşi.

Înainte de a ajunge la Co-

troceni, Traian Băsescu a con-

dus nava Biruinţa, care –- a 

spus el ulterior – i-a purtat 

noroc.

Flota României a avut pa-

tru petroliere construite în ţa-

ră: Independenţa, Biruinţa, U-

nirea şi Libertatea. Indepen-

denţa şi Unirea s-au scufun-

dat, iar Libertatea a fost ca-

sată în 2005.

Supravieţuitoarea fl otei es-

te Biruinţa, nava cu o capaci-

tate de 163.647 de tone de-

adweight, construită în 1984 în 

Şantierul Naval Constanţa. Bi-

ruinţa a devenit celebră tocmai 

pentru că în anii 1984 şi 1987 

a fost comandată de Băsescu.

În urmă cu trei ani, preşe-

dintele a vorbit despre nava 

pe care a condus-o, numind-o 

„o sculă magnifi că“ şi a sus-

ţinut că experienţa acumula-

tă atunci pe mare a făcut din 

el un politician puternic.

El a mai spus atunci că pe-

rioada în care a comandat na-

va „Biruinţa“ şi viaţa pe ma-

re au făcut din el un politici-

an „greu de omorât“.

Băsescu şi-a luat 
brevetul a doua oară

La alegerile din 2009, Tra-

ian Băsescu declara că pier-

derea scrutinului nu îl sperie, 

şi nu îşi face probleme, deoa-

rece are „o meserie foarte bu-

nă“, bine plătită, şi nu este 

„un şomer din politică“. De 

altfel, anul trecut preşedinte-

le a dat examen pentru recon-

fi rmarea brevetului de coman-

dant de navă.

Astfel, preşedintele a fost 

supus unui test pe simulator 

de a scoate o navă din Portul 

Rotterdam şi a o ancora în 

larg. La ieşire, întrebat de jur-

nalişti dacă i-a fost reconfi r-

mat brevetul de comandant 

de navă, Băsescu a răspuns: 

„Da“, adăugând: „A fost nor-

mal, pentru mine nu poate fi  

ceva spectaculos“. 
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

INFORMARE
Conform Ordinului Prefectului Judeţului Cluj nr.419/15.12.2014, Primăria 

municipiului Turda va organiza luni, 22 decembrie 2014, un ceremonial 
militar religios ocazionat de împlinirea a 25 de ani de la Revoluţia Română 
din decembrie 1989. Manifestările se vor desfășura la Monumentul Eroilor 
Revoluţiei din faţa Primăriei Turda, cu începere de la ora 11.00.

În program:

• Serviciu religios

• Alocuţiuni

• Depunere de coroane și jerbe de fl ori

• Defi larea Gărzii de Onoare

Campanie de colectare deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice

Sâmbătă – 20 decembrie 2014
Ultima acţiune din anul acesta de colectare a deşeurilor electrice 

desfaşurată de ROSAL în colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca se 
va desfăşura sâmbătă, 20 decembrie 2014.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deşeuri sunt rugaţi să le aducă la 
punctele de colectare puse la dispoziţia acestora:
 Cartier Mănăştur – str. Bucium – zona garaj RATUC
 Centru – zona Sala Sporturilor
 Cartier Grigorescu – str. Tăietura Turcului;
 Cartier Gruia – str. Cetăţii – parcare
 Cartierul – intersecţia străzilor Gheorghe Dima şi Pasteur
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate de un angajat al societăţii 

în intervalul orar 0900- 1300, iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE 
în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil intenţia de a se debarasa de 
deşeurile electrice provenite din casare.

Rosal mulţumeşte clienţilor care au avut grijă ca aceste deşeuri să ajungă în 
locurile special amenajate pentru ca ulterior să fi e reciclate.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 0264-987 (gratuit din reţeaua 
Romtelecom);

Traian Băsescu, înfruntând vremea rea la manifestațiile de Ziua Națională a României

Cum a luat foc o navă condusă de Băsescu

În urmă cu doi ani, șeful statului a povestit despre un inci-
dent în care a fost implicat pe vremea când era comandant 
de navă. Băsescu a vorbit despre perioada în care a condus 
petrolierul „Argeș“, amintindu-și cum nava a luat foc în 
Franţa: „Am venit cu nava acasă, cu antenele de la radare 
topite, cu un proces în spatele nostru care până la urmă s-a 
terminat cu eliberarea navei, dar toţi ne așteptam să fi e re-
percusiuni acasă. Acest om căruia îi datorez foarte mult, di-
rectorul companiei, domnul Buzatu, m-a chemat după acos-
tarea cu Argeș și m-a întrebat ce fac. I-am spus că mi-aș lua 
puţin concediu, că aveam nopţi în care stingeam incendii, 
porneam pompele de incendii, nu trecuse șocul acelei în-
tâmplări. Am plecat în concediu trei luni, am revenit la com-
panie, mă așteptam să trec la o navă mică de 1-2 tone, 
Argeș fi ind de 42.000 de tone, dar am preluat petrolierul 
Crișana, de două ori mai mare ca Argeș".

Urmare din pagina 5
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Traian Băsescu, în uniforma marinei române
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Şi-a început cariera ca 

profesor de fi zică la 

Agnita, iar duminică va 

depune jurământul de 

învestitură în funcţia de 

preşedinte al României. 

Dincolo de ambiţia şi 

determinarea afi şată în 

public, Klaus Iohannis 

rămâne un om liniştit şi 

sensibil. „Am avut o cari-

eră destul de neaşteptată 

în viaţa publică şi în cea 

politică, dar marele avan-

taj este că mi-am păstrat 

calmul şi judecata de om 

simplu“, a mărturisit el.

Toată lumea îi cam ştie, de 

acum, „faţa“ publică. Însă cei 

care-l cunosc mai bine ştiu 

despre Iohannis că ascunde o 

faţă mai puţin vizibilă, încer-

când să îşi mascheze sensibi-

litatea. Grădinar în timpul li-

ber, iubitor de pisici, amator 

de drumeţii pe crestele Făgă-

raşului, nevoit acum să se 

mulţumească cu câteva ieşiri 

pe bicicletă – la care probabil 

că protocolul de la Cotroceni 

îl va obliga să renunţe, Klaus 

Iohannis pe care îl vedem toţi 

la ştiri s-a declarat un fi del te-

lespectator al postului Disco-

very. „Din păcate, timpul meu 

liber este în curs de dispari-

ţie. Am ajuns să îmi placă, 

dacă am o jumătate de oră li-

beră, să stau în grădină, să 

nu fac nimic. Dacă am mai 

mult de o jumătate de oră, mă 

apuc de grădinărit. Foarte rar 

mă uit la televizor. În week-end, 

câteodată. Îmi place să mă uit 

pe Discovery“, s-a destăinuit 

fostul primar al Sibiului, ca-

re are acasă şi o pisică de ra-

să comună.

Locul preferat

Dacă îl întrebaţi care este 

locul său preferat, o să vă răs-

pundă „Piaţa Mare şi Piaţa 

Mică“, dar şi „casa mea şi 

şcoala mea,  l iceul 

«Brukenthal»“. După ce a co-

pilărit în centrul istoric al Si-

biului, a decis să îl facă fai-

mos în lume, încercând să răz-

bată în lupta pentru un loc pe 

lista UNESCO. „Sibiul este, 

pentru mine, un univers la 

scară mică, este oglinda a ce-

ea ce îmi doresc eu pentru Ro-

mânia. Este un oraş curat, 

prosper şi atractiv, este exem-

plul viu şi dovada clară că se 

poate. Port o uriaşă respon-

sabilitate – aceea de a aduce 

România pe drumul drept, de 

a o transforma într-un stat de 

drept autentic, prosper şi 

demn. Îmi doresc ca fi ecare 

român să se simtă în ţara lui 

aşa cum eu mă simt în Sibiu, 

ca acasă, o casă pe care o iu-

beşti şi de care eşti mândru“, 

consideră preşedintele ales.

Dragoste din studenţie

Perioada studenţiei a fost 

determinantă. Atunci a cu-

noscut-o pe femeia care avea 

să-i devină soţie. Era student 

la Cluj, la Facultatea de Fizi-

că a Universităţii „Ba-

beş-Bolyai“. „În studenţie am 

avut o gaşcă din care făceau 

parte şi câteva fete de la Fi-

lologie. Mi-a făcut, încă de la 

început, plăcere să o cunosc 

şi să colaborez cu Carmen. 

Ne-am cunoscut când aveam 

21 de ani şi, cu toate acestea, 

am avut emoţii când m-am 

hotărât să o cer în căsătorie“, 

îşi aminteşte Iohannis. După 

vreo opt ani de când s-au cu-

noscut, Klaus şi Carmen s-au 

căsătorit şi şi-au început amân-

doi munca la catedră. Fieca-

re şi-a alocat o bună parte din 

timp pentru munca de profe-

sor şi şi-a urmărit pasiunea 

cu încredere, pentru a ajun-

ge să predea la cele mai bu-

ne licee din oraş. „Ne-am plă-

cut, pur şi simplu, iar chimia 

dintre noi depăşeşte orice de-

scriere. Dacă se întâlnesc doi 

oameni care se plac şi se în-

ţeleg, restul devine irelevant. 

Este foarte uşor ca doi oameni 

tineri să se placă şi să se în-

drăgostească şi asta mi s-a în-

tâmplat şi mie cu soţia mea. 

Am fost un cuplu de îndră-

gostiţi mulţi ani. A durat mult 

până când ne-am căsătorit. 

Ne-am cunoscut la 22 de ani 

şi ne-am căsătorit pe la vreo 

29. Trebuie să îţi doreşti să 

consolidezi familia şi să treci 

peste toate difi cultăţile. Să 

treci intenţionat, fi indcă să 

abandonezi este uşor. Aban-

donul este cel mai facil lucru, 

peste tot: şi la serviciu, şi în 

căsătorie, şi în politică“, sub-

liniază Iohannis, după 25 de 

ani de căsnicie.

Visul său

Politicianul european cu 

cele mai multe „like“-uri pe 

Facebook nu a visat nicioda-

tă la cariera politică, aşa du-

pă cum el însuşi susţine. „Eu 

am vrut să devin profesor de 

fi zică la Liceul «Brukenthal» 

şi am devenit. Pot spune că 

mi-am realizat visul. A fi  pri-

mar nu a fost un vis, dar re-

cunosc că, după ce am fost 

ales, mi-a plăcut şi îmi place 

şi acum“, spunea Iohannis, 

după două mandate. Propus 

ba pentru funcţia de ministru 

al Educaţiei, ba pentru cea de 

prim-ministru sau vicepremi-

er, în ultimii 5-6 ani, Iohan-

nis recunoaşte că nu mai es-

te interesat de problemele de 

fi zică, ci de cele ale ţării. În-

să s-ar întoarce cu plăcere la 

dragostea dintâi: profesoratul. 

„Nu mai fac probleme de fi -

zică, nu simt nevoia. Este o 

etapă care deocamdată este 

pusă în aşteptare. Nu cred că 

aş avea probleme semnifi ca-

tive să mă întorc la calitatea 

mea de dascăl de fi zică. Dar 

acuma nu mă preocupă“, a 

explicat el.

Se plimbă cu bicicleta 
şi joacă tenis

Nu a avut maşină până la 

30 de ani. Nici acum nu deţi-

ne o maşină personală, în 

schimb este iubitor de auto-

mobile. Are câteva în garajul 

de acasă. Una din ele este o 

maşină BMW, oferită de unul 

din partenerii Capitalei Cul-

turale Europene. În unele seri, 

parcurgea pe bicicletă câţiva 

kilometri spre Agnita sau spre 

Cisnădioara şi Răşinari. „Nu 

am practicat niciodată vreun 

sport şi nici nu m-a interesat 

să mă apuc de el, decât mer-

sul pe bicicletă, pe care nu 

l-am tratat ca pe un sport. Pâ-

nă la 30 de ani, mersul pe bi-

cicletă a fost o necesitate, pen-

tru că nu am avut maşină. Şi 

acum merg cu bicicleta, dar 

mai mult pentru întreţinere fi -

zică“, a adăugat Iohannis. În 

ultima vreme, a simţit nevo-

ia să facă mai multă mişcare, 

iar un prieten, Marius Vecer-

dea, fost jucător profesionist, 

i-a propus să încerce tenisul. 

„Aşa m-am apucat de tenis şi, 

de atunci, joc de câte ori am 

ocazia. Cred că joc destul de 

bine pentru cineva care a în-

ceput acest sport la 50 de ani, 

dar nu mă compar cu un ju-

cător adevărat. Joc din când 

în când cu acest prieten“, ara-

tă el. Pentru anul viitor, a ac-

ceptat totuşi invitaţia Simo-

nei Halep de a juca un meci 

demonstrativ. „Sper din tot 

sufl etul ca acest eveniment să 

contribuie la apropierea tine-

rei generaţii de acest sport mi-

nunat“, a anunţat Iohannis, 

pe Facebook.

Drumeţii şi fotografi i

Iarna îl găseşte uneori la 

schi, iar pentru concediile es-

tivale, surse din anturajul său 

au dezvăluit că alege în mod 

frecvent Republica Dominica-

nă sau Florida – unde are şi 

câţiva prieteni. Foştii vecini 

de pe strada Pedagogilor din 

Sibiu şi-l amintesc şi acum pe 

adolescentul Klaus, plecând 

în excursii cu familia sau cu 

prietenii la sfârşit de săptă-

mână. De când cu succesul 

în politică, nu a mai avut timp 

Iohannis primarul. Dar președintele ?
Klaus Iohannis este grădinar în timpul liber, iubitor de pisici, amator de drumeţii pe crestele Făgăraşului.

KLAUS IOHANNIS | președintele ales al României

„Din păcate, timpul meu liber este în curs de dispariţie. Am ajuns să îmi 
placă, dacă am o jumătate de oră liberă, să stau în grădină, să nu fac nimic. 
Dacă am mai mult de o jumătate de oră, mă apuc de grădinărit. Foarte rar 
mă uit la televizor, în week-end câteodată.“

Deși foarte mulţi ani a fost cunoscut după grafi a germană, 
„Johannis“, în buletin, președintele se numește Iohannis. În 
documentele ofi ciale, precum hotărârile municipalităţii sau 
alte acte care îi implică răspunderea, el folosește forma lega-
lă. În rest, semnează cu numele dat de părinţii săi. „Este 
greu să-ţi dai seama după semnătura pe care o pun pe acte-
le Primăriei, pentru că I poate fi  confundat cu J. Numele din 
buletin a fost scris greșit în perioada comunistă, când etnia 
germană nu a fost privită cu ochi buni. Se întâmpla în peri-
oada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. M-am gândit să repar 
greșeala, însă trebuie modifi cate o întreagă serie de acte“, a 
explicat, la un moment dat, Iohannis. Aceeași problemă o a-
re și sora sa, cu patru ani mai mică. „Și pe sora mea, Krista, 
au trecut-o în buletin și certifi catul de naștere la fel ca și în 
cazul meu. Suntem numai noi, deoarece părinţii au numele 
scris corect în acte“, a lămurit actualul președinte.

„Botezat“ de comunişti

Continuare în pagina 8

Iohannis a fost primul președinte ales pe care Regele Mihai l-a invitat la 
Palatul Elisabeta. Cei doi au luat prânzul, de ziua Majestății Sale, și au 
discutat în limba română, dar și în germană

Din 2000 și până în 2014, Klaus Iohannis a fost cel mai popular primar din România

Pe scena din Piața Mare din Sibiu, la deschiderea Capitalei Culturale 
Europene 2007

Președintele Germaniei, Johannes Rau, în vizită la Primăria Sibiu în 
primăvara anului 2002
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de drumeţii, ci doar de plim-

bări scurte, ceea ce recunoaş-

te cu regret. „În drumeţii nu 

am fost de multă vreme. Ul-

tima drumeţie am făcut-o cu 

mult înainte să fi u primar. 

Când făceam drumeţii, îmi 

plăcea să merg în Munţii Fă-

găraş. Făceam şi creasta! Când 

merg cu bicicleta, de obicei 

am numai telefonul la mine. 

Fotografi ez de foarte multă 

vreme, dar nu am fotografi i 

preferate“, a spus Klaus Ioha-

nnis, care şi-a înnoit telefo-

nul mobil probabil şi pentru 

a face fotografi i mai bune.

Sasul gospodar îşi 
cultivă şi pasiunile

Tânăr, înalt şi cu un zâm-

bet fermecător, Klaus Iohan-

nis a reuşit să cucerească si-

bienii „la prima vedere“. În 

iunie 2000, era un candidat 

„proaspăt“. Sătui de promisi-

uni neîndeplinite, sibienii şi-au 

pus speranţele în candidatul 

Forumului German, mizând 

pe spiritul săsesc, rămas viu 

în conştiinţa lor: seriozitate, 

competenţă, lucrul bine fă-

cut. Aşa a câştigat Sibiul pri-

mul primar sas după o jumă-

tate de secol. După încă 14 

ani, el are aceeaşi alură im-

punătoare, acelaşi zâmbet 

larg, însă pare mai obosit. 

„Stresul e mai mare, dar sen-

timentul de reuşită compen-

sează aceste lucruri. Modul 

meu de viaţă s-a schimbat 

mult, implicarea mea în via-

ţa publică e aproape totală. 

Nu am renunţat la pasiuni şi 

prieteni, dar timpul alocat lor 

s-a redus foarte mult. Îmi pla-

ce să mă retrag în propria gră-

dină. E locul unde mă rela-

xez cel mai bine. E o grădină 

mică, dar îmi face mare plă-

cere să lucrez la îngrijirea ga-

zonului şi a trandafi rilor“, 

spune, simplu, Iohannis. Re-

cunoaşte că e un bărbat în-

demânatic: „Dintotdeauna 

mi-a plăcut să lucrez ceva ma-

nual. Cu rezultate rezonabile 

pentru un amator. Nu sunt un 

tip extrem de îndemânatic, 

dar nicidecum stângaci. Mi-a 

plăcut să meşteresc mereu câ-

te ceva, dar nu mi-am dez-

voltat niciodată un hobby pro-

priu-zis. Pot să repar orice 

prin casă, prin grădină, prin 

pivniţă. Când a fost nevoie, 

mi-am pus singur faianţă şi 

gresie în baie, în apartamen-

tul în care m-am mutat cu so-

ţia după ce ne-am căsătorit. 

Pot şi îmi place să lucrez cu 

lemnul“.

Nu se leagă de obiecte

Deşi a ţinut în biroul din 

Piaţa Mare un tablou imens 

reprezentând o panoramă a 

Sibiului, împrumutată de Mu-

zeul Brukenthal, Iohannis 

afi rmă că nu colecţionează 

opere de artă. Sau timbre. De 

fapt, nu colecţionează nimic. 

„Nu am colecţionat nicioda-

tă ceva. Nu sunt tipul de co-

lecţionar“, zice el. Îi place să 

se îmbrace elegant, sobru. O 

dată pe an, putea fi  văzut şi 

în ţinută de mare cavaler, la 

Festivalul Medieval, dar ni-

ciodată nu ar purta ţinuta 

austriacă, formată din pan-

taloni scurţi de piele, cu bre-

tele, şosete lungi şi bocanci. 

Spune că „nu i se pare că ar 

trebui să umble în aşa ceva“. 

Spre deosebire de alţi oameni 

care îşi botează maşina sau 

bicicleta, Iohannis nu dă ni-

ciodată nume unor obiecte. 

Nu foloseşte niciun fel de 

messenger, dar s-a obişnuit 

cu e-mail-urile şi SMS-urile. 

Tot pe vremea când era pri-

mar, spunea că va scrie un 

jurnal sau o carte „pe viitor, 

poate o dată, dacă nu voi mai 

avea nimic de lucru“. Totuşi, 

odată lansat în cursa pentru 

alegerile prezidenţiale, el a 

găsit de cuviinţă să-şi publi-

ce o autobiografi e intitulată 

„Pas cu pas“, care s-a dove-

dit cea mai de succes carte 

românească a ultimilor ani – 

cu peste 100.000 de exempla-

re vândute.

Departe de părinţi

Klaus Iohannis se împar-

te între două familii: cea de 

aici, cu soţia sa, Carmen, 

profesoară de engleză la Co-

legiul Naţional „Gheorghe 

Lazăr“, şi familia din Ger-

mania, unde se afl ă părinţii 

şi sora sa de mai bine de 20 

de ani. De cel puţin trei ori 

până acum, soţii Iohannis 

au acceptat să fi e naşi. Ce îi 

lipseşte preşedintelui sunt 

părinţii, care „ar avea posi-

bilitatea să vină mai des la 

Sibiu, dar, din cauza stării 

de sănătate, nu pot“. Cel pu-

ţin o dată pe săptămână, el 

îşi sună părinţii, cu care dis-

cută şi de treburile sale pu-

blice, dar niciodată nu cere 

sfaturi politice. „Şi părinţii 

şi sora mea locuiesc acum 

în Würzburg. Când am ştiut 

că voi candida la preşedin-

ţie, i-am sunat pur şi simplu 

şi le-am dat vestea. Nu a fost 

o surpriză nemaipomenită, 

fi indcă ei urmăresc ştirile de 

aici, în special pe internet 

sau prin ziarele trimise de 

noi. Şi vorbim la telefon cel 

puţin o dată pe săptămână, 

aşa că au ştiut cam în ce di-

recţie merg lucrurile. Ca o-

Iohannis va depune duminică jurământul de învestitură, 
într-o ședință solemnă a Parlamentului. Conducerile celor 
două Camere ale Parlamentului au decis ca președintele 
ales să depună jurământul de învestitură pe 21 decembrie, 
la ora 12.00. Mandatul șefului statului durează cinci ani și 
se exercită de la data depunerii jurământului. Traian 
Băsescu declara, pe 21 noiembrie, la ceremonia de validare 
în funcție a președintelui ales de către Curtea 
Constituțională a României, că este pregătit să predea 
mandatul de șef al statului lui Klaus Iohannis și că va fi  la 
dispoziția acestuia până pe 21 decembrie pentru orice 
„transfer de informație”. „Vom stabili un proces de derulare 
a tranziției în care consilierii mei stau la dispoziția viitorilor 
consilieri ai dlui Iohannis, iar eu la dispoziția domnului 
președinte Iohannis până pe 21 decembrie pentru orice 
transfer de informație. Am sentimentul că se încheie o peri-
oadă în care am fost extrem de onorat să îndeplinesc a-
ceastă funcție, dar care trebuie transferată democratic către 
președintele ales al românilor”, preciza atunci Băsescu.

Ședință solemnă

Urmare din pagina 7

Iohannis, alături de prieteni, Werner Keul și Andreas Huber, în galeria echipei locale de fotbal (2004) Ceea ce în 2003 a debutat sub titulatura de Zona Industrială Vest a devenit, în mai puţin de un an, 
un fenomen, o marcă a succesului economic recunoscută la nivel naţional

Tânăr, înalt şi cu un zâmbet fermecător, Klaus Iohannis a reuşit să cucerească sibienii „la prima vedere“

În 2003, la Festivalul Medieval din Sibiu, îmbrăcat în costum de epocă Iohannis i-a fost naș de cununie omului de afaceri Andreas Huber, 
consulul onorifi c al Austriei la Sibiu (2005)

Promisiunea făcută de Iohannis în campania pentru președinția României
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Data nașterii: 13 iunie 1959
Locul nașterii: Sibiu
Stare civilă: căsătorit
Limbi străine vorbite fl uent: germana și engleza

Studii
1979-1983:  Facultatea de Fizică, Universitatea 

„Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca
1997:  grad didactic I, promovat la Universitatea 

„Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, cu lucrarea 
„Determinarea teoretică și experimentală a perioa-
dei de înjumătăţire și a timpului mediu de viaţă“

Experienţa profesională
1983-1987: profesor titular, Școala generală nr. 2 Agnita
1987-1988: profesor, Școala generală nr. 6 Sibiu
1988-1989:  profesor, Liceul Pedagogic Sibiu și Școala gene-

rală nr. 6 Sibiu
1989-1997:  profesor titular, Liceul Teoretic „Samuel von 

Brukenthal“ Sibiu
aprilie 1997 – decembrie 1999:  inspector general adjunct, 

Inspectoratul Școlar al 
Judeţului Sibiu

decembrie 1999 – iunie 2000:  inspector general, 
Inspectoratul Școlar al 
Judeţului Sibiu

iunie 2000 – decembrie 2014:  primar al municipiului Sibiu

Cariera politică
din 1990 –  membru al Forumului Democrat al Germanilor 

din România (FDGR)
1997 –  membru în Comisia de Învăţământ a FDGR, fi liala 

Transilvania
1998 –  membru în Consiliul de Conducere al FDGR, fi liala 

Sibiu
1998 –  responsabil al Comisiei de Învăţământ a FDGR, fi lia-

la Sibiu
2000 –  președinte al FDGR, fi liala Sibiu
2000:  candidat la funcţia de primar al municipiului Sibiu 

din partea FDGR
aprilie 2002: președinte al FDGR (reales în 2006 și 2010)
2013-2014:  prim-vicepreședinte al Partidului Naţional Liberal
2014: președinte al Partidului Naţional Liberal
2014: copreședinte al Alianţei Creștin Liberale
din decembrie 2014: președinte al României

Distincţii de stat
2006:  Crucea Federală de Merit oferită de Republica 

Federală Germania
2007:  Ordinul Naţional Steaua României, în grad de 

Cavaler
2008:  Ordinul Naţional italian – Steaua Solidarităţii 

Italiene, în grad de Comandor
2009: Ordinul de Ofi ţer al Coroanei Belgiene
2009:  Ordinul de Merit „Marea Cruce de Argint“ din partea 

statului austriac
2009:  Ordinul de Merit al Marelui Ducat de Luxemburg, în 

grad de Ofi ţer
2010:  placheta de onoare a Asociaţiei Expatriaţilor din 

Germania
2010:  medalia de onoare „Prieten al Comunităţilor 

Evreiești din România“ din partea Federaţiei 
Comunităţilor Evreiești din România

2011:  Ordinul Naţional al României pentru Merit, în grad 
de Cavaler

2014:  Crucea de Ofi ţer al Ordinului pentru Merite al 
Republicii Federale Germania

Curriculum vitae

rice om normal, dacă pri-

mesc un sfat bun, îl urmez“, 

a povestit Iohannis, în auto-

biografi a sa. Când a fost ales 

prima dată primar, mama sa 

l-a avertizat să aibă grijă. 

Desigur, are şi mulţi duş-

mani, din cauza succesului 

său. În timp ce Klaus Ioha-

nnis se pregăteşte de pleca-

rea la Cotroceni, sora aces-

tuia gestionează sistemul in-

formatic al Universităţii din 

Würzburg, oraş unde locu-

iesc şi părinţii acestora. De 

ce nu a plecat cu ai săi în 

Germania? Simplu: „Nu i-a 

tentat să revină în ţară, pe 

mine nu m-a tentat să plec 

din România“. Desigur, a vi-

zitat multe ţări şi a avut dese-

ori posibilitatea de a se sta-

bili în altă ţară. „Aş fi  putut 

să plec din ţară nu numai 

după Revoluţie, ci poate chiar 

din anii '80. N-am vrut să 

plec şi mi se pare normal să 

stau aici. Nu ştiu de ce lu-

mea se întreabă de ce nu am 

plecat. Aici m-am născut şi 

eu sunt mulţumit aici. Con-

sider că Sibiul este locul un-

de mă simt cel mai bine şi 

orice altă alternativă mi s-ar 

fi  părut nepotrivită“, a men-

ţionat el. Acum a rămas sin-

gurul membru al familiei sa-

le care mai trăieşte în Sibiu. 

În glumă, spune că rudele 

sale se împart în două: ju-

mătate sunt în Germania, iar 

restul la cimitir.

Prima propunere 
pentru Cotroceni

Acum zece ani, nevoia acu-

tă de procente electorale îna-

intea alegerilor generale a de-

terminat conducerile PNŢCD 

şi AP să studieze şi variante-

le de colaborare cu Uniunea 

Civică Maghiară din România 

(UCMR) şi cu FDGR. Radica-

lii maghiari ai UCMR au pro-

pus posibililor viitori aliaţi 

creştin-democraţi ca primarul 

Sibiului, Klaus Iohannis, să 

fi e candidatul la preşedinţie. 

Liderul de atunci al ţărănişti-

lor, Ovidiu Spătari, un fost ad-

versar al lui Iohannis în lup-

ta pentru Primărie, a refuzat 

să comenteze benefi ciul unei 

astfel de candidaturi, dar a 

declarat că „este puţin proba-

bil ca această variantă să fi e 

acceptată“.

Carieră spectaculoasă

Profesorul de fi zică, pasi-

onat de meserie, a devenit, 

peste noapte, persoană pu-

blică. În aprilie 1997, a fost 

numit inspector şcolar gene-

ral adjunct, doi ani mai târ-

ziu devenind inspector ge-

neral. În 2000, a fost ales 

primar al Sibiului. După 14 

ani, sărbătorile de iarnă îl 

găsesc preşedintele Români-

ei. „Se pare că personalita-

tea mea a fost potrivită pen-

tru o astfel de carieră, chiar 

dacă, până în 1997, nu am 

fost implicat în viaţa publi-

că şi nu am avut funcţii de 

conducere semnifi cative. A-

pariţia mea ca persoană pu-

blică, după 1997, a venit pu-

ţin neaşteptat şi cred că as-

ta a fost schimbarea cea mai 

radicală din viaţa mea, când 

am fost solicitat să lucrez ca 

inspector şcolar. Am avut o 

carieră destul de neaştepta-

tă în viaţa publică şi în cea 

politică, dar marele avantaj 

este că mi-am păstrat calmul 

şi judecata de om simplu“, 

este de părere Iohannis.

În 2007, înaintea unui concert la Sibiu, Julio Iglesias 
i-a spus lui Iohannis: „Dvs. o să fi ți președintele țării!“

Până la 30 de ani, Iohannis nu a avut mașină, dar și acum merge 
destul de des cu bicicleta, pentru a-și menține condiția fi zică

Preşedintele ales, Klaus Iohannis, şi preşedintele Traian Băsescu 
au avut o întâlnire la Palatul Cotroceni, miercuri seară, unde au discutat 
detaliile instituţionale ale predării-preluării mandatului Fotografi e de grup din liceu, alături de colegi și profesori

În adolescență, ca și acum, lui Iohannis îi plăcea să petreacă timpul 
împreună cu prietenii

Klaus Iohannis și-a cunoscut actuala soție la vârsta de 21 de ani, dar s-au căsătorit abia după opt ani

KLAUS IOHANNIS | președintele ales al României

„Cartea mea preferată este Biblia. Sunt creștin convins. Eu sunt botezat 
luteran, asta a fost tradiția în familia mea. Dumnezeu este numai unul 
pentru toți. Da, și la noi venea Moș Crăciun, era o sărbătoare în familie.“
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PIAŢA VALUTARĂ

La începutul săptămânii 

cursul euro a crescut la 

4,4788 lei, maxim al ultime-

lor aproape nouă luni, cota-

ţiile apropiindu-se de pragul 

psihologic de 4,50 lei.

Dealerii bancari declarau 

că bancă centrală ar fi  inter-

venit în piaţă pentru a dimi-

nua tensiunile generate de cri-

za profundă în care se afl a ru-

blă rusă, ce atingea minime 

istorice faţă de euro şi dolar.

Următoarele şedinţe au fost 

mai calme pentru leu, în con-

diţiile în care bancă Rusiei a 

majorat dobândă să de referin-

ţă la 17% şi a vândut mai mul-

te miliarde de dolari pentru a 

tempera deprecierea euro.

Pe acest fond pozitiv, la ca-

re au contribuit şi achiziţiile 

de lei ale nerezidenţilor, cur-

sul euro a scăzut ieri de la 

4,4738 la 4,4705 lei. Tranzac-

ţiile s-au realizat între un mi-

nim de 4,4690 şi un maxim 

de 4,4770 lei, nivel la care s-a 

deschis piaţa.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,5924 la 3,6250 

lei, medie care reprezintă ma-

ximul atins de monedă ame-

ricană începând cu data de 21 

august 2012.

Cursul francului elveţian a 

scăzut mai consistent, de la 

3,7252 la 3,7137 lei, ca o con-

secinţă a faptului că bancă 

centrală a Elvetiei a decis in-

troducerea dobânzii negative 

la depozitele atrase de la băn-

cile comerciale, pentru a sto-

pa procesul de apreciere a mo-

nedei helvete.

Monedele din regiune s-au 

apreciat în cursul dimineţii 

dar au trecut pe scădere în 

partea a două zilei. Cea polo-

neză se deprecia de la 4,218 

la 4,245 zloţi iar cea maghia-

ră se tranzacţiona între 311,3 

şi 314,8 forinţi.

Perechea euro/dolar, care 

a urcat miercuri spre 1,2550 

dolari, a scăzut ieri până la 

1,2278 dolari, aproape de mi-

nimul de 1,2247 dolari, atins 

în 8 decembrie.

Creşterea euro a venit în 

contextul în care mesajul Re-

zervei Federale americane re-

feritor la momentul creşterii 

dobânzilor din SUA, s-a mo-

difi cat de la „o perioadă con-

siderabilă de timp” la stabili-

rea cu „rabdare" a momentu-

lui pentru „normalizarea" po-

liticii monetare

În piaţă la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru martie între 1,23 şi 1,2345 

dolari. (R. G.)

Euro s-a stabilizat la 4,47 lei

17
decembrie

18
decembrie

Euro 

4.4738 4.4705

Dolar 

3.5924 3.6250 

100 Forinţi maghiari 

1.4281 1.4220 

Francul elveţian 

3.7252 3.7137

Lira sterlină 

5.6430 5.6721

Gramul de aur 
138.4215 141.1476

Piaţa auto din România a 

consemnat, în primele 11 

luni din 2014, o creştere 

de 24,1%, comparativ cu 

datele raportate în ace-

eaşi perioadă din anul 

anterior, în timp ce pro-

ducţia naţională de 

autovehicule a scăzut la 

363.905 de autovehicule, 

arată datele Asociaţiei 

Producătorilor şi 

Importatorilor de 

Automobile (APIA), 

publicate joi.

Conform sursei citate, pro-

ducţia naţională de autovehi-

cule a scăzut, în intervalul ia-

nuarie – noiembrie, cu 3,5% 

faţă de aceeaşi perioadă din 

anul anterior, cele mai multe 

maşini (86,5%) fi ind produ-

se de Dacia, respectiv 314.719 

unităţi. În primele 11 luni ale 

anului Ford a produs în Ro-

mânia 49.178 de unităţi 

(13,5% din total), iar Roman 

Braşov (5 unităţi).

Volumele cele mai mari 

le-au înregistrat Dacia Duster 

(160.769 unităţi, dintre care 

18.303 în luna noiembrie), ur-

mată de Dacia Logan (73.652 

unităţi, din care 4.885 unităţi 

în noiembrie), Ford B-MAX 

(49.178 unităţi, din care 3.302 

în noiembrie), Dacia Sande-

ro (42.006 unităţi) şi Dacia 

Logan MCV (38.292 unităţi).

În ansamblu, 2014 devine 

primul an de creştere al pieţei 

auto după şase ani consecutivi 

de scăderi puternice. De aseme-

nea, pe plan european se remar-

că o evoluţie pozitivă, principa-

lele ţări europene înregistrând 

creşteri ce consolidează un trend 

ascendent pentru acest an, da-

tele după 11 luni fi ind: Franţa 

(+1,1%), Germania (+2,6%), 

Italia (+4,3%), Spania 

(+18,1%), UK (+9,4%).

La nivel naţional, piaţa auto 

a consemnat, în primele 11 luni 

din 2014, o creştere de 24,1%, 

faţă de aceeaşi perioadă din anul 

anterior, în timp ce producţia na-

ţională de autovehicule a scăzut 

la 363.905 de autovehicule. Li-

vrările totale de autovehicule 

(autoturisme+vehicule comer-

ciale) au înregistrat, în perioada 

ianuarie-noiembrie, un salt de 

24,1% faţă de acelaşi interval 

din anul trecut. În interiorul aces-

tei creşteri, autoturismele con-

semnează un plus de 23,4%.

După primele 11 luni din acest 

an, volumul total al vânzărilor 

de autovehicule a ajuns la 92.512 

unităţi, în creştere faţă de ace-

eaşi perioadă din 2013, cu 24,1%. 

La nivelul lunii noiembrie, s-a 

înregistrat un volum total de 

9.396 autovehicule, dintre care 

7.695 autoturisme, cu 14,5% mai 

mult decât în luna similară din 

anul anterior.

Valoarea tranzacţiilor 

imobiliare a crescut în 

acest an la 1,2 miliarde 

de euro, de la 300 milioa-

ne de euro în 2013, 45% 

din total reprezentând 

achiziţii de proiecte de 

retail, iar 30% de birouri, 

potrivit DTZ Echinox, 

care estimează pentru 

anul viitor mai multe 

tranzacţii pe piaţa de 

birouri.

Segmentul industrial a atras 

15% din tranzacţiile din acest 

an, iar achiziţiile de terenuri 

10% din total.

„Considerăm că acesta es-

te doar începutul unei perioa-

de mai lungi în care piaţa de 

investiţii va creşte constant 

an de an. Fondurile instituţi-

onale care cu ani în urmă nu 

considerau România o piaţă 

viabilă sunt acum active şi în 

căutarea de proprietăţi gene-

ratoare de venit. Cei mai im-

portanţi jucători au fost NEPI 

pe zona de retail şi Glo-

balworth (compania contro-

lată de omul de afaceri Ioan-

nis Papalekas, n.r.), în zona 

de birouri, însă noutatea es-

te că aceştia nu mai sunt sin-

gurii care fac oferte, ci au con-

curenţi competitivi care îi de-

termină să ofere preţuri agre-

sive”, a declarat Răzvan Sin, 

şeful departamentului capital 

markets din cadrul DTZ.

În opinia sa, investitorii noi 

iau mai greu decizia de cumpă-

rare pentru că nu cunosc piaţa.

„Investitorii noi nu cunosc 

piaţă şi nu pot să vadă care 

este chiria sustenabilă pe pia-

ţa de birouri, când sunt atât 

de multe proiecte în dezvolta-

re. Când văd că se dezvoltă a-

tât de mult în Barbu-Văcăres-

cu şi cât de multe terenuri sunt 

de vânzare în Vest, nu pot să 

estimeze chiria sustenabilă. 

Nu cred că vom mai vedea 

tranzacţii importante fără a se 

lua în calcul chiria sustenabi-

lă. Retailul este sustenabil din 

acest punct de vedere pentru 

că nivelul chiriilor s-a ajutat 

din mers”, a adăugat Sin.

Reprezentanţii DTZ esti-

mează că anul viitor clădiri-

le de birouri vor fi  ţinta inves-

titorilor deoarece pe segmen-

tul de retail nu există active 

atractive.

„Nu cred că vom vedea 

tranzacţii pe retail anul viitor 

pentru că nu există proiecte 

pentru investitorii mari. Pro-

prietarii AFI sau Băneasa (cen-

trele cele mai performante din 

ţară, n.r.) simt că este un mo-

ment de consolidare a pieţei 

şi nici nu sunt presaţi să vân-

dă. Pe birouri există mai mul-

te şanse să vedem tranzacţii”, 

a arătat Sin.

DTZ estimează că va în-

cheia în acest an cu afaceri 

cu circa 10%, la 2,5 milioane 

de euro, iar pentru 2015 şi-a 

bugetat 3,3 milioane de euro.

Piaţa auto naţională 
creşte, producţia scadeImobiliarele se vând iar bine

Valoarea tranzacţiilor imobiliare a crescut de patru ori în acest an.
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Câştigă unul din cele 3 
coşuri de produse Petry

Nume/Prenume: .....................................................

Adresă/Tel.: .............................................................
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vârstă: .......... profesie: ...........................................

Taloanele se depun până în data de 29 decembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la 
centrele de mica publicitate. Câștigătorii vor fi  anunțați în data de 30 decembrie
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administratie@monitorulcj.ro

Plângerile cetăţenilor 

legate de iluminatul 

public apar aproape zilnic 

şi încă există străzi care 

nici măcar nu benefi ciază 

de aceste dotări.

În timp ce Primăria 

Cluj-Napoca derulează lu-

crări de modernizare a ilu-

minatului public pe unele 

străzi, alte străzi se confrun-

tă frecvent cu defecţiuni ca-

re nu sunt reparate decât du-

pă câteva săptămâni, iar în 

alte zone cetăţenii nu au vă-

zut vreodată un stâlp de ilu-

minat pe strada lor.

Printre străzile pe care nu 

a existat vreodată iluminat 

public se numără Valea Fâ-

naţelor, Radu Tudoran din 

cartierul Someşeni, Colinei 

sau Edgar Quinet din Mănăş-

tur. Clujenii care locuiesc pe 

aceste străzi au trimis sesi-

zări şi reclamaţii la adresa 

conducerii Primăriei Cluj-Na-

poca de nenumărate ori, dar 

nu s-a schimbat nimic. De 

exemplu, pe Edgar Quinet 

nu se pot face niciun fel de 

lucrări din cauză că este o 

stradă privată. Deşi cetăţe-

nii au făcut ani la rând de-

mersurile necesare, strada a 

rămas şi acum tot în dome-

niul privat.

Defecţiuni peste 
defecţiuni

Zorilor, centru şi Gheor-

gheni sunt doar trei cartiere 

unde au apărut probleme cu 

iluminatul public în ultimele 

săptămâni, defecţiuni care nu 

au fost rezolvate, iar cetăţe-

nii au trimis sesizări către con-

ducerea Primăriei. “De o săp-

tămână, strada Gheorghe Di-

ma, nr. 24 nu benefi ciază de 

iluminat public (3 stâlpi sunt 

fără lumină). Vă rog să reme-

diaţi situaţia până nu se în-

tâmplă ceva accidente. Vizi-

bilitatea e foarte scăzută de 

cum dă seara. Când e ceaţă 

vizibilitatea tinde spre zero”, 

îi scrie un clujean primarului 

Emil Boc, prin intermediul 

unui site pentru sesizări şi re-

clamaţii.

Un alt clujean atrage aten-

ţia asupra lipsei iluminatu-

lui public pe strada Izlazu-

lui, nr 8 . „Acest fapt se da-

torează faptului că cei res-

ponsabili nu au mai înlocu-

it becurile arse de la stâlpii 

de iluminat public”, scrie 

acesta în reclamaţie. Aceleaşi 

problem şi pe strada Băiţa la 

numărul 1.

Unii cu problemele,
alţii cu modernizarea

În timp ce în multe puncte 

din oraş iluminatul public fi e 

lipseşte, fi e funcţionează cu 

defecţiuni, pe unele străzi se 

pregătesc ample lucrări de mo-

dernizare. La ultima şedinţă 

de Consiliu Local au fost apro-

bate lucrări pe trei străzi din 

municipiu. Modernizarea ilu-

minatului public pe strada I.C. 

Brătianu din centru costă aproa-

pe 24.000 euro plus TVA şi va 

fi  realizată în termen de trei 

luni. Lungimea reţelei va fi  de 

885 de metri, fi ind montaţi 36 

de stâlpi de iluminat şi tot atâ-

tea aparate de iluminat. Acum, 

iluminatul pe această stradă 

se face cu aparate montate pe 

faţadele clădirilor.

Iluminatul public va fi  mo-

dernizat şi pe Bulevardul 

Muncii, unde vor fi  păstraţi 

cei 104 stâlpi, dar se va in-

troduce în subteran reţeaua 

de alimentare, între strada 

Byron şi zona intersecţiei cu 

strada Silvaniei. Valoarea lu-

crărilor este de peste 187.600 

euro, fără TVA. De asemenea, 

se vor face lucrări şi pe stra-

da Oaşului, între intersecţii-

le cu străzile Decebal şi By-

ron, tot pentru trecerea în 

subteran a reţelei de alimen-

tare, păstrându-se cei 63 de 

stâlpi de iluminat. “Prin în-

locuirea totală a reţelei de ali-

mentare preconizăm o scă-

dere a numărului de defecte 

în reţea”, este precizat în ho-

tărârea de Consiliu Local ca-

re prevede realizarea lucrări-

lor de modernizare. Valoarea 

investiţiei este de peste 

154.500 euro, plus TVA.

Iluminat public modern, 
doar pentru unii.
Pentru alţii, lanterna
Primăria Cluj-Napoca a investit recent peste 360.000 de euro în realizarea 
de lucrări de modernizare a iluminatului public pe trei străzi din municipiu.

17 maternităţi din ţară 

pot face în prezent testări 

audiometrice pentru 

nou-născuţi. De anul vii-

tor, în toate maternităţile 

din România vor fi  dispo-

nibile aceste teste.

Hipoacuzia este un defect in-

vizibil la naştere, din acest mo-

tiv fi ind necesare teste speciale 

care să detecteze surditatea la 

nou-născut. În prezent, testare 

audiometrică se face doar în 17 

maternităţi din ţară: Bucureşti, 

Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Târ-

gu-Mureş, Bacău, Braşov, Ora-

dea, Sibiu, Suceava, Craiova. De 

anul viitor, Ministerul Sănătăţii 

va dota toate maternităţile din 

ţară cu aparatura necesară pen-

tru efectuarea testelor de depis-

tare a surdităţii la bebeluşi. “În-

cepând cu 2015, procedurile de 

testare se vor realiza în toate ma-

ternităţile. Copiii care nu vor tre-

ce testele de screening vor fi  în-

drumaţi către unităţile sanitare 

de specialitate pentru continua-

rea investigaţiilor audiologice”, 

au declarat reprezentanţii Minis-

terului Sănătăţii.

Instruirea personalului me-

dical, dar şi dotarea tuturor 

celor 150 maternităţi de pe te-

ritoriul României cu aparatu-

ra de screening auditiv la 

nou-nascut se vor face din 

fonduri europene.

Tratamentul pentru defi ci-

enţa de auz este asigurat gra-

tuit, pentru un număr limitat 

de cazuri, în cadrul progra-

melor gestionate de Casa Na-

ţională de Asigurări de Sănă-

tate. „Dacă în anul 2013, fon-

durile asigurate în cadrul pro-

gramului de screening au ajuns 

pentru testarea a aproximativ 

38.000 de copii, pentru 2015 

Ministerul Sănătăţii îşi propu-

ne testarea a 200.000 de co-

pii”, au mai afi rmat reprezen-

tanţii Ministerului Sănătăţii.

Specialiştii spun că scree-

ningul auzului este singura 

metodă de depistare a surdi-

tăţii pentru aplicarea unui 

tratament adecvat. „Pentru 

dezvoltarea copilului este de-

osebit de important ca surdi-

tatea să fi e depistată cât mai 

devreme pentru a asigura în 

timp util tratamentul adec-

vat. Screeningul auzului la 

nou născuţi este singura me-

todă prin care se poate de-

pista activ hipoacuzia chiar 

din prima lună de viaţă”, a 

declarat Nicolae Bănicioiu, 

ministrul Sănătăţii.

Teste pentru depistarea
surdităţii la nou-născuţi

Ghişeele Primăriei 

Cluj-Napoca vor fi des-

chise în perioada sărbă-

torilor de iarnă după un 

program special.

Luni, 29 decembrie 2014, 

este ultima zi de încasare a 

impozitelor locale. Săptămâ-

na viitoare impozitele se pot 

achita la ghişeele Primăriei 

în zilele de luni, 22 decem-

brie şi marţi, 23 decembrie 

2014. Programul de lucru cu 

publicul (privind eliberarea 

certificatelor de atestare fis-

cală, încasarea impozitelor 

şi taxelor locale) va fi relu-

at de luni, 5 ianuarie 2015.

Potrivit reprezentanţilor 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca, 

până în prezent şi-au achi-

tat impozitele 79% dintre 

persoanele fizice şi 80% din-

tre cele juridice, iar încasă-

rile înregistrate sunt în va-

loare de 80.770.834 lei. “În 

ceea ce priveşte anul 2015, 

precizăm faptul că impozi-

tele locale nu vor fi majora-

te şi vor fi păstrate la ace-

laşi nivel ca în acest an. Pri-

măria Cluj-Napoca va acor-

da şi anul viitor bonificaţia 

de 10% clujenilor care-şi 

achită integral impozitele 

până în 31 martie 2015”, au 

precizat reprezentanţii Pri-

măriei.

Până când se mai pot plăti 
impozitelor locale?
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„Şi acesta va fi  semnul: 

veţi găsi un Prunc înfăşat, 

culcat în iesle” (Luca 2,12)

Din nou Crăciunul cu at-

mosfera lui tainică, plină de 

pace şi har, ne plasează în fa-

ţa staulului din Betleem şi ne 

dă posibilitatea să ne închi-

năm Pruncului Mântuitor. Aş-

teptau de multă vreme stră-

moşii acest moment. Prooro-

cul Isaia, cu spiritu-i profetic, 

Îl vede cu sute de ani înainte: 

Căci prunc s-a născut nouă, a 

cărui stăpânire e pe umărul 

Lui şi se cheamă numele Lui: 

Înger de mare sfat, Sfetnic mi-

nunat, Dumnezeu tare, birui-

tor, Domn al Păcii, Părinte al 

veacului ce va să fi e (Isaia 9,5).

Sfântul Apostol Pavel ne în-

credinţează că era nevoie de 

o plinire a vremii, de o pregă-

tire a istoriei: Iar când a venit 

plinirea vremii, Dumnezeu a 

trimis pe Fiul Său, născut din 

femeie, născut sub Lege, ca pe 

cei de sub Lege să-i răscumpe-

re, ca să dobândim înfi erea 

(Galateni 4, 4-5). Modul în ca-

re s-a petrecut taina dreptei 

credinţe (1 Timotei 3,16) ni-l 

relatează Sfântul Apostol Lu-

ca. Cezarul Octavian Augus-

tus a decretat un recensământ 

în Imperiul Roman. Recenza-

rea avea loc în cetatea de baş-

tină. Aşa se face că Sfânta Fe-

cioară Maria, dimpreună cu 

dreptul Iosif, s-au deplasat din 

Nazaret în Betleem, unde-şi 

aveau obârşia. Dar pe când 

erau ei acolo, s-au împlinit zi-

lele ca ea să nască, şi a năs-

cut pe Fiul său, Cel Unul-Năs-

cut şi L-a înfăşat şi L-a culcat 

în iesle, căci nu mai era loc de 

găzduire pentru ei (Luca 2, 6-

7). În ţinutul acela erau păs-

tori, oameni cu inima curată 

care-L aşteptau pe Dumnezeu 

şi Îngerul Domnului le-a ves-

tit lor că în Betleem li s-a năs-

cut Mântuitor.

Plini de bucurie au alergat 

la Betleem şi, grăbindu-se, au 

venit şi au afl at pe Maria şi 

pe Iosif şi pe Prunc, culcat în 

iesle (Luca 2,16). I s-au închi-

nat, I-au oferit daruri şi s-au 

întors slăvind şi lăudând pe 

Dumnezeu, pentru toate câte 

auziseră şi văzuseră, precum 

li se spusese (Luca 2,20). 

Noi îi fericim pe păstorii 

din Betleem care au avut bu-

curia de a-L adora în ieslea 

din peşteră pe Pruncul Mân-

tuitor. Şi au putut face lucrul 

acesta pentru că aveau inima 

curată. Nu citim noi în predi-

ca de pe Munte: fericiţi cei cu-

raţi cu inima, că aceia vor ve-

dea pe Dumnezeu (Matei 5,8)? 

Ceea ce au văzut păstorii în 

noaptea sfântă am putea ve-

dea şi noi, dacă am fi  vred-

nici să vedem. Prin credinţa 

şi dragostea noastră, după ce 

ne-am curăţit inima printr-o 

serioasă pocăinţă şi printr-un 

efort purifi cator, care presu-

pune şi o sinceră spovedanie, 

putem avea o experienţă du-

hovnicească deosebită.

Anul acesta a fost rânduit 

de Sfântul Sinod să ne preo-

cupăm în mod special de Sfân-

ta Euharistie şi de Mucenicii 

Brâncoveni. Or, la Sfânta Li-

turghie, întotdeauna este pre-

zent Pruncul Mântuitor. Cei 

ce-şi curăţesc inima, ca păsto-

rii din Betleem, pot să-L vadă. 

Sunt nenumărate mărturii 

în acest sens consemnate de 

literatura duhovnicească. Din 

experienţa de viaţă a prime-

lor veacuri de creştinism a lu-

at naştere Patericul. Avva Da-

niil ne povesteşte că un bă-

trân nevoitor, mare ascet, avea 

difi cultatea de a crede că în 

Sfânta Cuminecătură este pre-

zent Însuşi Domnul Hristos. 

Alţi doi bătrâni din chinovie, 

ştiindu-i viaţa, nu doreau ca 

bătrânul să se piardă. Şi, în-

drăznind pentru jertfelnicia 

lui, i-au zis: părinte să ne ru-

găm lui Dumnezeu toată săp-

tămâna şi credem că dumini-

că, la Liturghie, El ne va des-

coperi adevărul. Împlinindu-

se săptămâna, au venit ei du-

minică la biserică şi au stat 

câteșitrei pe o rogojină, bătrâ-

nul fi ind în mijloc. Şi li s-au 

deschis lor ochii cei înţelegă-

tori. Iar când s-a pus pâinea 

pe Sfânta Masă, s-a arătat nu-

mai lor ca un Prunc. Şi când 

întindea mâna preotul să frân-

gă pâinea, iată îngerul Dom-

nului s-a pogorât din cer, a-

vând cuţit şi a jertfi t pe Prunc 

şi a turnat sângele Lui în pa-

har. Iar când a frânt preotul 

pâinea în bucăţi mici şi înge-

rul tăia din Prunc bucăţele mi-

ci. Bătrânul a fost convins de 

prezenţa reală a lui Hristos în 

Sfânta Euharistie. Pruncul 

Mântuitor este Mielul lui Dum-

nezeu, Cel ce ridică păcatul 

lumii (Ioan 1,29). Pruncului 

Mântuitor, Mielului fi e bine-

cuvântarea şi cinstea şi slava 

şi puterea, în vecii vecilor! 

(Apocalipsa 5,13).

Nu numai în primele vea-

curi creştine dar şi mai târziu, 

în Evul Mediu, Dumnezeu a 

îngăduit descoperiri asemănă-

toare cu cea relatată. Pe când 

Siria era ocupată de Imperiul 

Otoman, un prinţ musulman 

plecat în misiune a trecut pe 

lângă Biserica Sfântul Gheor-

ghe din Ampelon. Era sărbă-

toare, lumea se aduna, şi pre-

otul era pe punctul de a înce-

pe Sfânta Liturghie. Prinţul a 

poruncit să fi e băgate cămile-

le din convoiul ce-l însoţeau 

în biserică. Dar ele au căzut 

moarte. Atunci a poruncit pre-

otului să înceapă Liturghia. La 

momentul Să luăm aminte! 

Sfi ntele, Sfi nţilor!, când preo-

tul a împărţit agneţul în pa-

tru, prinţul a văzut pe altar un 

copilaş rănit, iar sângele îi cur-

gea în potir. Această minune 

l-a convertit la creștinism. Pre-

otul s-a temut să-l boteze, dar 

l-a trimis la episcopul de pe 

Muntele Sinai. A fost botezat, 

primind numele de Pahomie. 

Acesta a încercat să-i încreşti-

neze pe ai săi dar, din păcate, 

a fost martirizat. 

Să venim şi în timpurile 

noastre moderne. Domnul Cos-

tas trăia în Grecia. Infl uenţat 

de fi losofi a materialistă nu avea 

preocupări religioase, ba chiar 

s-ar putea spune că era necre-

dincios. În preajma Crăciunu-

lui s-a dus la nişte rude în Vron-

tul de Jos. În ajun s-a întâlnit 

cu părintele Gheorghe Cazaki-

dis şi nu i-a răspuns la salut. 

Avea oroare de preoţi. Părinte-

le i-a zis: Dumneata nu crezi, 

dar, dacă vii mâine la biserică, 

cu siguranţă vei crede. Mai mult 

din curiozitate şi pentru faptul 

că rudele sale s-au dus a doua 

zi la biserică, a mers şi el. În 

momentul în care părintele Ghe-

orghe a zis Cu frică de Dumne-

zeu, cu credinţă şi cu dragoste 

să vă apropiaţi!, domnul Cos-

tas a sărit ca ars şi nu-i venea 

să-şi creadă ochilor: Părintele 

Gheorghe ţinea în mână un 

Prunc dezbrăcat până la brâu, 

învelit în partea de jos într-o 

haină roşie... Din pieptul Prun-

cului ţâşnea sânge... Creştinii 

primeau picăturile de sânge şi, 

în continuare, se ştergeau cu 

acea haină roşie. 

Care a fost urmarea? Dom-

nul Costas a strigat: Cred Doam-

ne..., cred! Şi a căzut în ge-

nunchi, plângând. Înlăuntrul 

lui s-a produs un cutremur ma-

re, iar întunericul a fost alun-

gat de lumina credinţei.

Aşadar Liturghia ne aşează 

în faţa ieslei din Betleem şi în 

faţa Pruncului Mântuitor. Când 

ne pregătim pentru Liturghie 

şi ofi ciem Proscomidia, aşe-

zând steluţa peste pâinea ce 

va deveni la sfi nţirea darurilor 

Trupul lui Hristos, rostim cu-

vintele scripturistice: Şi iată, 

venind steaua, a stătut deasu-

pra unde se afl a Pruncul. Se 

rostesc apoi cele spuse de pro-

oroci despre Prunc.

La orice Sfântă Liturghie, 

în Euharistie, Îl putem recu-

noaşte pe Pruncul Mântuitor. 

Euharistia nu este un simbol, 

ci este Însuşi Trupul şi Sânge-

le Mântuitorului. El Însuşi a 

spus lucrul acesta. Sfântul Ni-

colae Cabasila ne zice că jert-

fa se săvârşeşte în clipa sfi nţi-

rii... că ceea ce se jertfeşte nu 

e pâinea, ci Însuşi Trupul lui 

Hristos; că jertfa Mielului lui 

Dumnezeu e una singură, adi-

că cea adusă o dată pe cruce.

Pe bună dreptate, Părinte-

le Alexandre Schmemann zi-

ce că, aducând din nou aceas-

tă jertfă, noi cunoaştem de fi -

ecare dată cu bucurie că o adu-

cem cu Iisus Hristos, că El es-

te Cel Care S-a dăruit pe Sine 

și Care este în noi și Care adu-

ce veșnic jertfa adusă de El 

odată și pentru totdeauna.

Crăciunul, întruparea lui 

Hristos, se reactualizează la o-

rice Liturghie. Sfântul Ioan Gu-

ră de Aur exclamă: Ce să spun 

şi ce să grăiesc? Minunea mă 

înspăimântă. Cel bătrân în zi-

le s-a făcut copil; Cel care stă 

pe scaun înalt şi prea slăvit es-

te aşezat în iesle; Cel nepipă-

it, Cel simplu, Cel necompus 

şi Cel necorporal este cuprins 

de mâini omeneşti; Cel ce a 

rupt legăturile păcatului se în-

faşă în scutece, pentru că vrea 

aceasta. Căci vrea să prefacă 

necinstea în cinste, să îmbra-

ce ceea ce este neslăvit în sla-

vă, să arate chip de vieţuire 

virtuoasă ceea ce era de regu-

lă supus insultei. Pentru ace-

ea, ia corpul meu, ca eu să fac 

loc Cuvântului Lui; şi, luând 

corpul meu, îmi dă Duhul Lui; 

ca, dând şi luând, să-mi adu-

că visteria vieţii. Ia trupul meu 

ca să mă sfi nţească; îmi dă 

Duhul Lui ca să mă mântuie.

Crăciunul şi, mai ales Sfân-

ta Liturghie, ne dă posibilita-

tea să-L adorăm şi să ne în-

chinăm Pruncului Mântuitor. 

Mai mult decât atât, ne dă po-

sibilitatea să-L primim în ies-

lea sufl etului nostru. Dar, pen-

tru a-I fi  o gazdă ospitalieră, 

trebuie să facem rânduială în 

interiorul nostru. Şi lucrul 

acesta am încercat să-l facem 

de-a lungul postului.

La utrenia din 23 decem-

brie cântam: Pe mine, cel ce 

am ajuns peşteră de tâlhari, 

arată-mă, Doamne, Cel ce în 

peşteră Te-ai născut, lăcaş al 

Tău şi al Tatălui şi al dumne-

zeiescului Tău Duh, ca să Te 

slăvesc întru toţi vecii.

Sfântul Ioan Gură de Aur 

ne încurajează să facem o se-

rioasă pocăinţă: Stăpânul este 

bun şi iubitor de oameni. În-

suşi a spus-o: nu vreau moar-

tea păcătosului, ci să se întoar-

că, să se pocăiască şi să fi e viu. 

Mică e oboseala ce o vrea de 

la tine; iar El îţi dă bunătăţi 

mari; îţi cere să-I dai prilej ca 

să-ţi dea comoara mântuirii. 

Pune-I înainte lacrimile tale şi 

El îţi dă iertare.

Sfântul Simeon Noul Teolog 

ne-o pune în faţă pe Maica 

Domnului care, datorită puri-

tăţii sale, L-a primit în sânul ei 

pe Pruncul Mântuitor: Aşadar, 

crezând din tot sufl etul şi căin-

du-ne cu căldură, zămislim pe 

Cuvântul lui Dumnezeu în ini-

mile noastre, ca Fecioara, dacă 

avem sufl etele noastre fecioare 

şi curate. Şi precum pe aceea, 

fi indcă era preaneprihănită, nu 

a topit-o focul dumnezeirii, aşa 

nici pe noi nu ne topeşte, dacă 

avem inimile curate şi neprihă-

nite, ci se face în noi rouă din 

cer şi izvor de apă şi râu de via-

ţă nemuritoare.

Într-o lume fracturată de 

răutate şi de ură, Cel ce poa-

te aduce armonia şi pacea es-

te Pruncul Mântuitor. Atunci 

când S-a născut, îngerii au 

cântat imnul minunat pe ca-

re-l ştiu toţi creştinii: Slavă în-

tru cei de sus lui Dumnezeu 

şi pe pământ pace, între oa-

meni bunăvoire!(Luca 2,14)

De El au nevoie toţi oame-

nii, chiar dacă nu-şi dau sea-

ma. Scriitorul Giovanni Pa-

pini, care la început a fost 

marxist, iar apoi s-a conver-

tit, afi rmă acest lucru: Toţi au 

nevoie de Tine, chiar cei ce nu 

ştiu. Flămândul îşi închipuie 

că umblă după pâine, dar îi 

este foame de Tine; însetatul 

crede că vrea să bea apă, dar 

îi e sete de Tine, bolnavul râv-

neşte sănătatea, dar boala lui 

nu-i decât lipsa Ta.

Dacă Pastorala are în acest 

an euharistic un pronunţat ca-

racter liturgic, afi rmăm cu tă-

rie că la Sfânta Liturghie Prun-

cul Mântuitor este cu noi. Es-

te cu noi şi aşteaptă ca, după 

ce ne-am pregătit cum se cu-

vine, să-L primim.

Această realitate o expri-

mă artistic Vasile Voiculescu 

într-un Colind. În prima par-

te este afi rmată credinţa creş-

tină a prezenţei reale a lui 

Hristos în Sfânta Euharistie: 

În coliba-ntunecată/ Din car-

ne şi os lucrată, /A intrat Hris-

tos deodată./ Nu făclie ce se 

stinge,/ Nici icoană ce se frân-

ge,/ Ci El Însuşi, trup şi sân-

ge,/ Preschimbat pentru făp-

tură/ Într-o scumpă picătură,/ 

Dulcea Cuminecătură. Lucra-

rea pe care o face Domnul Hris-

tos în fi inţa noastră este mi-

nunată: Coliba cum L-a pri-

mit/ S-a făcut cer strălucit/ Pe 

bolta de mărgărit,/ Iar în ea 

soare şi stele/ Cu Arhangheli 

printre ele./ În mijloc Tron lu-

minos/ Şi, pe el, Domnul Hris-

tos, /Care mult se bucura/ Du-

hul Sfânt S-alătura/ Şi acolo 

rămânea/ Şi acum şi pururea.

Iar răspunsul nostru fi resc 

este următorul: Şi noi, Doam-

ne, ne-am sculat/ Colibele-am 

curăţat/ Uşi, ferestre, toate-s 

noi,/ Doamne, intră şi la noi.

Dorim, iubiţi fraţi şi surori, 

ca sărbătorile Crăciunului să 

vă aducă dumneavoastră şi 

tuturor celor dragi bucurie, 

pace, sănătate şi armonie, de 

care toată lumea are atâta ne-

voie. Iar Anul Nou şi Bobo-

teaza să vă fi e pline de har!

PASTORALA LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI DIN ANUL 2014

Pruncul Mântuitor
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a PS Florentin CRIHĂLMEANU,

Episcop greco-catolic de 

Cluj-Gherla,

la mărita Sărbătoare a Naşte-

rii după trup a Domnului şi

Dumnezeului şi Mântuitoru-

lui nostru Isus Hristos

Iubiţi credincioşi,

Sărbătoarea Naşterii Dom-

nului este, în fi ecare an, ma-

rea bucurie a darurilor primi-

te de la cei dragi şi oferite ce-

lor dragi, în căldura căminu-

lui familial, pe versul melodi-

os al colindelor de Crăciun.

Adeseori, în această «lună 

a cadourilor», ne întrebăm, ca-

re este cel mai mare dar şi cui 

l-am putea oferi? De aseme-

nea, ne întrebăm care este cel 

mai mare dar pe care l-am pri-

mit şi cine ni l-a oferit?

Fără îndoială, cel mai ma-

re dar primit este darul Vie-

ţii. Acela care ni l-a oferit es-

te Tatăl Creator, prin harul 

Spiritului de viaţă Dătător, la 

venirea pe lume a Fiului Său, 

Isus Hristos, născut pentru 

mântuirea noastră.

Cei dintâi cunoscători ai 

planului mântuirii au fost ace-

le fi inţe create dintru începu-

turi ca spirite nevăzute, ne-

trupeşti, denumite, în virtu-

tea funcţiunii lor, îngeri.

Ei au fost şi cei dintâi ves-

titori ai darului vieţii. Scrip-

tura ne învaţă despre Arhan-

ghelul Gabriel şi ceilalţi îngeri 

care au adus oamenilor ves-

tea cea bună a Naşterii Mân-

tuitorului

Sfântul Părinte Papa Fran-

cisc a decis ca, la aniversarea 

a 50 de ani de la promulgarea 

a două documente importan-

te pentru viaţa consacrată (Con-

stituţia dogmatică despre Bi-

serică Lumen gentium şi De-

cretul Perfectae Caritatis des-

pre reînnoirea vieţii călugă-

reşti) să dedice un an pastoral 

vieţii consacrate, pe care Pon-

tiful Roman o consideră ca un 

dar oferit Bisericii. Ca urmare 

(din 30 nioiembrie 2014 până 

în 2 februarie 2016), în acest 

An al Vieţii Consacrate, Bise-

rica Catolică este invitată să 

mediteze asupra acestui mare 

dar oferit Bisericii.

Atunci când vorbim des-

pre darul vieţii consacrate, 

adeseori, ne gândim doar la 

Fiul lui Dumnezeu «Cel con-

sacrat din veşnicie» şi la Prea-

sfânta Fecioară Maria consa-

crată prin adumbrirea Spiri-

tului Sfânt, sau la cetele înge-

reşti şi la mulţimea sfi nţilor 

care se afl ă în bucuria ferici-

rii veşnice, sau la persoanele 

consacrate, călugări şi călu-

găriţe, care urmând lui Hris-

tos au dorit să-şi ofere viaţa 

laudei şi slujiri lui Dumnezeu. 

Să nu uităm însă că suntem 

cu toţii consacraţi prin însăşi 

Sfântul Botez deci, am primit 

darul vieţii consacrate şi sun-

tem rânduiţi la a rămâne pen-

tru veşnicie în sfânta bucurie 

a laudelor îngerilor şi sfi nţi-

lor, aduse Tatălui pentru Fiul 

născut între oameni pentru 

a-i renaşte la viaţa veşnică.

Îngerii cerului, fi ind prime-

le fi inţe care au cunoscut mis-

terul Întrupării Cuvântului, au 

fost trimişi să-l vestească şi oa-

menilor. La timpul rânduit, pri-

ma persoană de pe pământ ca-

re primeşte Vestea cea Bună 

este tânăra Fecioara Maria din 

Nazaretul Galileii.

Evanghelia de la Luca is-

toriseşte această tainică întâl-

nire şi dezvăluie identitatea 

mesagerului ceresc trimis în 

această excepţională misiune. 

«Eu sunt Gabriel cel ce stă î-

naintea lui Dumnezeu şi am 

fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi 

binevestesc acestea» (cf. Lc 

1,19), explică Arhanghelul 

preotului Zaharia, în templul 

din Ierusalim. Apoi, el va fi  

trimis spre Nazaret, la Fecioa-

ra care fusese aleasă, printr-o 

zămislire neprihănită, ca ma-

mă, tabernacol viu, al Cuvân-

tului Întrupat.

Fiind fecioară consacrată 

Domnului încă din fragedă 

pruncie şi instruită în cunoaş-

terea Scripturilor, Maria înţe-

lege că ea este cea chemată 

să devină mama Fiului Celui 

Preaînalt, a Celui rânduit să 

primească tronul lui David 

(cf. Lc 1,32-33). Ce impresio-

nantă şi cutremurătoare misi-

une, o tânără copilă chemată 

să devină Născătoare de Dum-

nezeu! Este o misiune ce îm-

preunează într-o persoană Ce-

rul şi pământul, divinitatea şi 

umanitatea.

O pagină nouă a istoriei 

vieţii Mariei dar pentru isto-

ria omenirii, începe, prin con-

simţământul: «Iată sunt sluji-

toarea Domnului, fi e mie du-

pă cuvântul tău» (cf. Lc 1,38) 

– «Un cuvânt, o silabă a Ma-

riei din Nazaret, deschide in-

trarea Cuvântului lui Dumne-

zeu în lume. Acel „Fie” a să-

dit iubirea mântuitoare a lui 

Dumnezeu în câmpul uman, 

rânduiala cerească în cea pă-

mântească, voinţa divină în 

voinţa umană şi, astfel, s-a 

realizat întruparea şi a înce-

put răscumpărarea» (Fericitul 

Paul VI).

La cuvântul Mariei, Cuvân-

tul veşnic născut din Tatăl co-

boară în timp pentru a primi 

trup din trupul neprihănit al 

Fecioarei. Prin consacrarea 

Mariei în slujba Cuvântului 

divin, Dumnezeu se poate 

consacra slujirii mântuitoare 

a omului. Acum Dumnezeu 

va putea dezvălui oamenilor 

chipul iubirii Sale paterne prin 

Isus, fi ul Mariei.

«Îngeri în trup», 
persoane consacrate 
slujirii lui Hristos

«Au venit şi au afl at pe Ma-

ria, pe Iosif şi pe Prunc, cul-

cat în iesle, şi văzându-L au 

vestit cuvântul spus lor des-

pre acest Copil» (Lc 2, 16-17)

În liniştea şi frigul nopţii 

din sătucul Betleem, într-un 

adăpost de animale, Maria l-a 

născut pe Fiul ei şi L-a înfă-

şat şi L-a culcat în iesle (cf. 

Lc 2,7). Acolo S-a născut «În-

gerul de mare sfat, Dumneze-

ul cel tare, Biruitor, Domnul 

păcii» (Is 9,5), cum scria Isa-

ia prorocul. În ieslea anima-

lelor, în sărăcia grotei păsto-

rilor, vine pe lume Cel numit 

de Arhanghelul Gabriel «Fiul 

Celui Preaînalt, Cel Sfânt, ca-

re se va numi Fiul lui Dum-

nezeu» (Lc 1, 32-35). Este un 

mare mister, un Dumnezeu 

care a dorit să se nască în să-

răcie împărtăşind condiţiile 

modeste ale păstorilor. Acest 

mister al «sărăciei lui Dum-

nezeu» este frumos explicat 

de Sf. Pavel: «El (Dumnezeu), 

bogat fi ind, pentru voi a să-

răcit, ca voi cu sărăcia Lui să 

vă îmbogăţiţi» (2Cor 8,9).

Cuvântul Divin, Cel fără 

de-nceput şi fără de sfârşit, 

prin care toate s-au făcut, Cre-

atorul timpului şi al spaţiului, 

se coboară acum în timp, îm-

brăcând haina omenească a 

trupului muritor pentru ca, 

prin moartea şi învierea Lui, 

să ne împace cu Dumnezeu şi 

să ne împărtăşească «haina di-

vinităţii sale». Este mare mis-

terul Creatorului atotputernic 

ce se face simplă creatură!

În noaptea sfântă se dez-

văluie şi misterul iubirii divi-

ne. Îngerii cerului au fost cei 

dintâi care au cunoscut şi au 

vestit marele mister al naşte-

rii Domnului. Citim în Scrip-

tură că acolo, pe câmpul de 

lângă Betleem, păstorii pri-

mesc vestea îngerească a naş-

terii Mântuitorului. Păstorii 

erau oameni săraci, simpli slu-

jitori, adeseori umiliţi şi dis-

preţuiţi. Tocmai aceştia vor fi  

aleşi pentru a primi vestea bu-

curiei pentru întregul popor. 

Acolo, pe câmpul unde-şi pă-

zeau turmele, în plină noap-

te, locul se luminează şi le a-

pare mesagerul Divin în stră-

lucirea slavei Domnului. Este 

o lumină spirituală care îi în-

văluie şi îi îmbracă în strălu-

cirea divină «consacrându-i 

pentru o nouă misiune». Păs-

torii se înfricoşează la aceas-

tă „vedere minunată”. Este 

teama sfântă a celui care se 

ştie mic, umil şi sărac, dar ca-

re, surprinzător, se simte ales 

şi chemat la împărtăşirea unui 

mare şi fascinant mister di-

vin. Uimirea vigilentă şi tăce-

rea reverenţială, sub străluci-

toarea lumină divină, repre-

zintă momentul deschiderii 

sufl etelor pentru a putea pri-

mi vestea bucuriei din partea 

mesagerului Divin: «astăzi vi 

S-a născut vouă un mântui-

tor care este Hristos Domnul» 

(Lc 2,11). Răsună vocea ne-

trupească a Arhanghelului ce-

resc vestind bucuria începu-

tului planului răscumpărător. 

Mesagerul divin le oferă şi un 

semn, aşa cum dăduse şi Ma-

riei, iar semnul este tocmai 

semnul sărăciei şi iubirii: «un 

prunc înfăşat, culcat în iesle» 

(Lc 2,12). În timp ce păstorii 

ascultă şi primesc cuvântul 

divin, revelaţia continuă. Ce-

rurile parcă se deschid, dez-

văluind o altă lume în care 

mulţime de oaste cerească la-

udă neîncetat pe Dumnezeu 

(cf. Lc 2,13). Sunt fi inţele ne-

trupeşti care au dorit să slu-

jească Fiului în misiunea Lui 

de slujitor al iubirii Tatălui fa-

ţă de oameni. Primul act de 

slujire a îngerilor faţă de Fiul 

lui Dumnezeu este o cântare 

de laudă: «Mărire întru cei de 

sus lui Dumnezeu şi pe pă-

mânt pace, între oameni bu-

nă învoire» (Lc 2,14). Este im-

nul care refl ectă pe deplin mi-

siunea îngerilor buni, a lău-

da, a-L adora şi a-L sluji me-

reu pe Dumnezeu. Acest imn 

a rămas din generaţie în ge-

neraţie în tradiţia Bisericii, îm-

podobind rugăciunea liturgi-

că zilnică. Constituie în ace-

laşi timp şi un principiu de 

viaţă pentru toţi aceia care au 

primit harul consacrării. Este 

un imn al bucuriei îngereşti 

care se transmite oamenilor, 

pentru că, acum, pământul va 

deveni, prin Darul păcii care 

este Hristos Însuşi, Împărăţie 

a lui Dumnezeu, locaşul Său 

în care El se va întâlni şi va 

intra în dialog cu oamenii. Pri-

mind semnul de la îngeri, păs-

torii se îndreaptă grăbiţi spre 

Betleem, dorind să vadă Cu-

vântul vestit de îngeri. Acolo, 

în faţa grotei în care se afl ă 

Maria, Iosif şi Pruncul culcat 

în iesle, vestea şi chemarea 

primită se întrupează în rea-

litate şi devine adoraţie. Ei vor 

primi acum, în rugăciunea de 

adoraţiei, harul bucuriei Cu-

vântului făcut trup şi, impli-

cit, misiunea de a vesti pre-

zenţa lui oamenilor. Astfel, 

păstorii devin vestitori, mesa-

geri ai Cuvântului Divin şi 

continuatori ai misiunii înge-

reşti. Adoraţia, întâlnirea per-

sonală a Cuvântului Întrupat 

în rugăciune este izvorul slu-

jirii lui Dumnezeu. Acolo, în 

faţa ieslei, izvor de viaţă şi iu-

bire, se ia decizia de a-L pri-

mi sau a-L refuza pe Cel ca-

re vine să ni se ofere pentru 

a dobândi pacea şi mântuirea 

sufl etelor noastre.

Păstorii L-au primit cu bu-

curie în sufl etele lor şi, de a-

ceea, s-au întors «slăvind şi lă-

udând pe Dumnezeu pentru 

toate darurile primite». Să-L 

primim şi noi, în ieslea sufl e-

telor noastre, pe Cel venit pen-

tru a noastră mântuire, să păs-

trăm prezenţa Lui şi să deve-

nim şi noi vestitori ai prezen-

ţei Lui între oameni, cu bucu-

ria îngerilor şi a păstorilor.

Sărbătoarea Naşterii Dom-

nului ne pune în faţa unui 

adevăr simplu şi extraordinar: 

Fiul lui Dumnezeu a venit în 

lume ca Mântuitor, inaugu-

rând Împărăţia vieţii şi a iu-

birii, a dreptăţii şi a păcii. 

Dumnezeu, însă, lucrează prin 

îngeri şi prin oameni. Cu to-

ţii suntem chemaţi să răspân-

dim vestea cea bună a Evan-

gheliei, să primim darul vie-

ţii cu încredere şi recunoştin-

ţă, regăsind un stil de viaţă 

sobră, săracă şi care să lase 

loc gratuităţii iubirii, o iubire 

concretă care devine slujire. 

Doar atunci când omul a dă-

ruit tot ce avea se poate dă-

rui pe sine. Aşadar, viaţa, da-

rul vieţii consacrate lui Dum-

nezeu presupune iubirea dă-

ruirii şi slujirea în sărăcie.

Maria, Mama Cuvântului 

Întrupat, ne mijloceşte harul 

de a putea primi şi noi pute-

rea de a răspunde chemării lui 

Dumnezeu cu Bucurie. Să-i ce-

rem, deci, să mijlocească acest 

har pentru noi, pentru famili-

ile noastre şi pentru persoane-

le consacrate deja. Să ne edu-

căm copiii şi tinerii învăţân-

du-i să recunoască glasul che-

mării divine şi să-i ajutăm să 

răspundă acestei chemări. Ast-

fel, în cadrul familiei creştine 

sau în cadrul vieţii călugăreşti, 

viaţa noastră consacrată prin 

Botez poate deveni izvor de 

viaţă pentru ceilalţi.

Fie ca această bucurie a 

consacrării noastre prin Botez 

să dea un nou elan sfânt trăi-

rii noastre creştine şi mângâ-

iere sufl etească de Sfi ntele Săr-

bători ale Naşterii Domnului!

Binecuvântate sărbători cu 
bogate haruri pe drumul 
mântuirii!
Întru mulţi ani sfi nţi cu 
bucurie!

† Florentin
Episcop de Cluj-Gherla

Darul vieţii consacrate
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PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic“
Paddington
V-Ma: 14:00

Exodus: Gods and Kings 3D
V, S, L, Ma: 17:00

The Hobbit: The Battle of the 
Five Armies 3D
V-Ma: 20:00, 23:00

Avanpremieră – Night at the 
Museum: Secret of the Tomb
D: 17:00

Cinema Victoria
Exodus: Gods and Kings
S, Ma: 17:30; V, D: 20:00; S, L: 22:30

The Search
L: 15:00; V, D: 17:30; S: 20:00; 
Ma: 22:30

The Judge
L: 20:00

Nightcrawler
Ma: 20:00; D: 22:30

Paddington
V: 10:00; D, Ma: 13:00; S: 15:00; 
L: 17:30

The Penguins of Madagascar
V, S, L: 13:00; D, Ma: 15:00

How to Train Your Dragon 2
V: 15:00

Pe aripile vântului
V: 22:30
Craciun Fericit! La mulţi ani!
Ne revedem în 9 ianuarie, 2015.

Cinema City Polus
Annie 2D dubbed
Mi 11:10

Paddington – 2D dubbed
V, L – Ma 13:20, 15:30, 17:30; S – 
D 11:10, 13:20, 15:30, 17:30; Mi 
11:10, 13:20

Interstellar 2D
V – Ma 15:50, 20:50

Dumb and Dumber To 2D
V, L – Ma 13:30, 15:40, 17:50, 
20:00, 22:20; S – D 11:20, 13:30, 
15:40, 17:50, 20:00, 22:20; Mi 
11:20, 13:30, 15:50

The Judge 2D
V – Ma 18:00; Mi 13:50

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V, L – Ma 14:00, 16:00; S – D, Mi 
11:10, 12:00, 14:00, 16:00

Paddington 2D – subbed
V – Ma 15:20; Mi 16:00

Nightcrawler 2D
V, L – Ma 19:10; S – D 11:20, 
19:10; Mi 15:40

The Hobbit: The battle of the 
five armies 3D
V, L – Ma 13:20, 13:50, 14:50, 
16:10, 16:40, 17:40, 19:00, 
19:30, 20:30, 21:50, 22:20; S – D 
11:00, 12:00, 13:20, 13:50, 
14:50, 16:10, 16:40, 17:40, 
19:00, 19:30, 20:30, 21:50, 
22:20; Mi 11:00, 12:20, 13:10, 
15:10

The Hunger Games: Mockingjay 
– Part 1 2D
V, L – Ma 19:20, 22:00; S – D 
12:50, 19:20, 22:00; Mi 12:50, 
15:20

Horrible Bosses 2 2D
V – Ma 19:40, 22:10; Mi 15:30

St. Vincent 2D
V – Ma 13:40, 21:30; Mi 13:30

The Penguins of Madagascar 
3D Subtitled
V – Ma 17:20

Cinema City Iulius
The House of Magic 3D
S – D 11:40; Mi 11:00

Dumb and Dumber To 2D
V – Ma 13:00, 15:10, 17:30, 
19:40, 22:00; Mi 13:00, 15:10

The Hunger Games: Mockingjay 
– Part 1 2D
V – Ma 13:40, 19:30, 22:00; Mi 
12:50, 15:20

The Hobbit: The Battle of the 
Five Armies 2D
D 14:10

Horrible Bosses 2 2D
V, L – Ma 16:50, 20:10, 22:20; S – 
D 12:00, 16:50, 20:10, 22:20; Mi 
12:40, 16:00

The Rewrite 2D
S – D 11:10; Mi 12:10

Jessabelle 2D
V – Ma 22:30

The Hobbit: The battle of the 
five armies 3D
V, L – Ma 13:20, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:10, 18:00, 19:00, 
20:00, 20:50, 21:50, 22:50; S – D 
11:30, 12:20, 13:20, 14:20, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 

19:00, 20:00, 20:50, 21:50, 
22:50; Mi 11:30, 13:10, 14:20, 
15:10

The Judge 2D
V – Ma 19:20, 22:10; Mi 15:00

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V, L – Ma 14:30, 16:30; S – D 
11:20, 12:30, 14:30, 16:30; Mi 
11:10, 11:30, 13:30, 15:30

Interstellar 2D
V – Ma 13:30, 16:10, 20:30; Mi 
14:30

Paddington 2D – subbed
V – Ma 19:10

Nightcrawler 2D
V – S, L – Ma 14:50, 19:50; D 
19:50; Mi 14:50

Paddington – 2D dubbed
V, L – Ma 14:00, 16:00, 18:10; S – 
D 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:10; Mi 11:00, 12:00, 14:00, 
16:00

Fury 2D
V – Ma 16:40

St. Vincent 2D
V, L – Ma 17:20, 21:10; S 12:40, 
17:20, 21:10; D 11:50, 17:20, 
21:10; Mi 12:40

Annie 2D dubbed
Mi 12:30

The Penguins of Madagascar 
3D Subtitled
V – Ma 18:30

Northmen: A Viking Saga 2D
V - Ma 14:20

BERBEC
Aveţi un succes deosebit într-o călătorie de afaceri. Vă sfătuim să fi ţi în-
găduitor cu cei care vă însoţesc. Reușiţi să rezolvaţi o problemă senti-
mentală mai veche. Nu fi ţi îngrijorat din cauza situaţiei fi nanciare! 
Banii vor apărea la momentul oportun.

TAUR
S-ar putea să fi ţi iritat. Nu este exclus să fi ţi nedelicat cu persoana iubită și 
să declanșaţi o ceartă. Vă sfătuim să evitaţi afacerile și întâlnirile cu priete-
nii. O persoană mai în vârstă vă apreciază decizia de a vă îngriji sănătatea.

GEMENI
La serviciu munciţi cu atâta entuziasm încât reușiţi să atrageţi invidia 
colegilor. Faptul că acordaţi o mare importanţă carierei poate duce la 
discuţii cu persoana iubită. Vă sfătuim să fi ţi mai înţelegător partenerul 
de viaţă. Clarifi caţi cu răbdare orice neînţelegere!

RAC
Dorinţa de câștiguri materiale vă face să neglijaţi relaţiile sentimentale. 
Nu este exclus chiar să vă certaţi cu partenerul de viaţă. Vă sfătuim să 
nu luaţi decizii pripite. Căutaţi un compromis între planul fi nanciar și 
cel sentimental! Este posibil să mergeţi într-o vizită la rude.

LEU
Vă simţiţi în formă și aveţi mari șanse de reușită pe toate planurile. 
Aveţi tendinţa să fi ţi capricios, ceea ce poate determina o răcire a rela-
ţiilor cu persoana iubită. Nu vă grăbiţi să vorbiţi și să acţionaţi! Vă sfă-
tuim să acceptaţi sprijinul unei rude mai în vârstă.

FECIOARĂ
Reușiţi să vă faceţi remarcat în societate. Farmecul personal vă ajută să înche-
iaţi afaceri profi tabile pe termen lung. Vă sfătuim să nu fi ţi cusurgiu cu parte-
nerul de viaţă, pentru că riscaţi să vă certaţi. Evitaţi speculaţiile fi nanciare!

BALANŢĂ
Astăzi aveţi o creativitate ieșită din comun. Încercaţi să o folosiţi la ser-
viciu și în afaceri! Vă recomandăm să ţineţi cont de sfaturile unei rude 
mai în vârstă. Relaţiile sentimentale pot fi  foarte bune dacă nu îi faceţi 
reproșuri nemeritate persoanei iubite.

SCORPION
S-ar putea să aveţi difi cultăţi pe plan sentimental și fi nanciar. Nu vă 
enervaţi! Aveţi șanse să o scoateţi la capăt, dacă reușiţi să vă păstraţi 
calmul. Vă sfătuim să ascultaţi sfaturile prietenilor apropiaţi.

SĂGETĂTOR
Survin evenimente neprevăzute care pot să vă dea peste cap toate pla-
nurile. S-ar putea să plecaţi într-o delegaţie, spre nemulţumirea partene-
rului de viaţă. Vă sfătuim să vă păstraţi calmul și să fi ţi mai înţelegător.

CAPRICORN
Dovediţi că sunteţi perseverent și pus pe fapte mari. La serviciu, vă re-
comandăm să evitaţi discuţiile care pot duce la certuri. Vă înţelegeţi 
foarte bine cu copiii și cu persoanele mai tinere din anturaj. Vă sfătuim 
să nu faceţi promisiuni pe care nu sunteţi sigur că le puteţi respecta.

VĂRSĂTOR
Vă pregătiţi să plecaţi într-o călătorie și toată familia intra în priză. S-ar 
putea să vă indispună o rudă apropiată. Totuși, mai târziu, sfaturile sa-
le s-ar putea dovedi utile. Când situaţia se mai liniștește, mergeţi în vi-
zita la prieteni. Nu uitaţi că trebuie să dormiţi!

PEŞTI
Pot avea loc evenimente deosebite, care vă schimbă viaţa în bine. 
Munciţi serios și reușiţi să vă afi rmaţi pe plan social și profesional. Luaţi 
o decizie importantă într-o problemă sentimentală. Vă recomandăm să 
ţineţi cont de intuiţie, dar și de sfaturile unui prieten.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Un elicopter SMURD cu patru persoane la bord s-a prăbuşit, luni după-amiază, în Lacul Siutghiol din judeţul Constanţa
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WEEKEND la TV
vineri, 19 decembrie

TVR 1
12:30 Tribuna par  delor parlamentare (emis. info.)
13:00 Finanțe și afaceri (2013, emis. info.)
13:30 M.A.I. aproape de  ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc în România 
(rep., episodul 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Parlamentul României (2008)
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 După 25 de ani: Poveste din car  erul 
meu (reluare)
18:40 Andografi a zilei
18:45 Black Harbour (can., 1996, ser., episodul 24)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc în România 
(rep., episodul 1)
21:00 O dată-n viață (diver  sment)
0:00 Nocturne (talk show)
1:05 Independentul (sua, 2000, com.)

O privire în stil documentaristic asupra carierei 
lui Morty Fineman, un prolific regizor de filme 
independente de duzină care trece printr-o perioadă 
dificilă. Morty datorează unei bănci 10 milioane 
de dolari în urma eșecului unui film de-al său. Va 
reuși oare să facă rost de bani sau e timpul să se 
retragă ? O ultimă idee îl poate salva...

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. info.) (live)
20:30 X Factor (2014, emis. con.)

PRO TV
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 5, 
episodul 16)
13:00 Ș  rile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., epi-
sodul 69)
15:00 Goana după cadou (sua, 1996, com.) (r)
17:00 Ș  rile Pro TV
17:30 La Măruță (diver  sment)
19:00 Ș  rile Pro TV
20:30 Vocea României (2014, emis. con.)
0:30 Ritualuri de împerechere (sua, 1999, com. SF)

O comedie absolut țicnită despre ritualul cuceririi 
unei femei, comentat de un observator extraterestru 
venit să studieze specimenele umane și bizarul lor 
comportament de cuplu. Naratorul (David Hyde Pierce) 
este deci trimis pe Pământ cu echipa sa de fi lmare 
extraterestră pentru a capta imagini referitoare la 
reproducerea speciei umane întru delectarea și 
informarea "ș  ințifi că" a unor cetățeni mult mai 
inteligenți din Univers. Avem deci Masculul (Mackenzie 
As  n) și Femela (Carmen Electra), urmăriți îndeaproape 
din momentul întâlnirii lor într-un club de noapte din 
L.A., prin meandrele misterioase și complexe ale 
ritualurilor de dinainte de "împerechere" (în toate 
sensurile). 

KANAL D
10:00 Yaman (tur., 2013, s. com.) (reluare)
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, diver  sment) (reluare)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:15 D-Paparazzi (2010, diver  sment)
23:15 Ochii din umbră (2010, reality show) (r)
0:45 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
10:45 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv) (reluare)
11:45 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniș  t (sua, 1973, s. tv, episo-
dul 4890)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, s. tv)
0:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)
1:00 Pe căi greșite (sua, 2008, s. polițist)

LOOK TV
11:00 Cupa Ligii Adeplast: CS Pandurii Tg. Jiu - 
FC Oțelul Galați (reluare)
13:00 Nau  c Show (emis. sport, episodul 49) 
13:30 Big Boletus (2012, diver  sment) (reluare)
14:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
15:30 Academia de frumusețe (2014, emis. 
con.) (reluare)
16:30 Sub Asediu (reluare)
17:30 Minunile Lui Tămaș (diver  sment) (reluare)
19:30 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Gala Fantas  cii Fana  k (talk show)
22:00 Tonik Show (2012, diver  sment)
23:00 Nau  c Show (emis. sport, episodul 49) 
23:30 Ocolul Pământului În Bikini (sua, 2003, 
s. reality show, episodul 33)
0:00 Bamma Bate Tot! (reluare)

sâmbătă, 20 decembrie

TVR 1
10:10 Armăsarul sălba  c ( aus., 1993, f. de fam.)
11:55 Andografi a zilei
12:00 Premiile Revistei Timpul
12:30 Descoperă Europa ta! (emis. info.)
13:00 Ciocnirea civilizațiilor (reality show)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Eroi necesari (2014)
15:00 Ora Regelui (2012, program cult., col., 
a-n)arilena Rotaru
16:00 Dosar România (2013, emis. info.)
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 După 25 de ani
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Autobiografi a lui Nicolae Ceaușescu (rom., 
2010, f. doc.)

ANTENA 1
11:00 Diamantul blestemat (sua- aus., 2001, 
avent. f)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Te cunosc de undeva! All Stars (2014, 
emis. con.)

0:00 Iadul Bucătarilor (2014, emis. con.) (reluare)
2:30 Prieteni buni (sua, 1998, com.)

Thurgood (Dave Chapelle), Scarface (Guillermo Diaz), 
Brian (Jim Breuer) și Kenny (Harland Williams) sunt 
patru prieteni cam pe la 20 de ani, care își irosesc 
cum pot anii cei mai frumoși din viață. Trăiesc împreună, 
se distrează împreună și, cu toții, se închină aceluiași 
zeu: narghileaua pentru "tras" marijuana. Dar, într-o 
seară, Kenny face greșeala de a îmbia cu niște mâncare 
un cal al poliției din New York. Calul era diabe  c și, 
la scurtă vreme, dă colțul, iar bietul tânăr este arestat 
pe loc pentru- uciderea unui polițist. Mai rău, în arest 
un pușcăriaș înrăit îi face ochi dulci, așa că prietenii 
săi se văd nevoiți să strângă urgent cei 100.000 de 
dolari necesari pentru cauțiune. Dar cum nici unul nu 
are avere, e nevoie de ceva ingeniozitate.

PRO TV
10:30 Ce se întâmplă, doctore? (mag. life-style)
11:00 MasterChef (2014, emis. con.) (reluare)
13:00 Ș  rile Pro TV
13:30 Apropo TV (diver  sment)
14:30 Vocea României (2014, emis. con.) (r)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Singur acasă 3 (sua, 1997, com. de fam.)

Al treilea episod al celebrei serii inaugurate de scenaristul 
John Hughes în 1990 este neașteptat de amuzant și de 
inven  v; puș  ul (cum Macaulay Culkin a crescut, ba 
chiar s-a și căsătorit, producătorii au apelat la tânărul 
Linz) este adorabil, iar teroriș  i nu-s chiar cre  ni. Oare 
este posibil ca un puș   de numai opt ani să le țină piept 
unor infractori specializați, care încearca să facă trafi c 
de microprocesoare? Se pare că metodele lui Alex 
Prui   îl ajută să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Un 
microprocesor a fost furat de la Departamentul Apărării 
Statelor Unite ale Americii. Infractorii internaționali 
care au pus la cale acest furt pre  nd milioane de dolari 
pe piața neagră. Dar prețiosul cip, ascuns într-o mașinuță 
de jucărie, a fost rătăcit temporar. Des  nația lui fi nală: 
o suburbie a orașului Chicago. Cei patru răufăcători, 
extrem de bine antrenați, își folosesc cele mai diabolice 
resurse pentru a recupera prețiosul microprocesor. 
Arta de care dau dovadă a dejucat planurile Interpolului, 
ale FBI-ului și ale poliției locale. 

22:45 Rush: Rivalitate și adrenalină (sua-ger.-en-
gl., 2013, dr. bio.)
1:15 Apropo TV (diver  sment) (reluare)

KANAL D
10:30 Alo? Ați greșit numărul! (rom., 1958, 
com., a-n)
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment) (reluare)
15:00 Yaman (tur., 2013, s. com.) (reluare)
17:45 D-Paparazzi (2010, diver  sment) (reluare)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Pe banii părinților (2011, reality show)
23:00 Solomon (fra.-it.-ger., 1997, f.tv)
1:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
11:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:30 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniș  t (sua, 1973, s. tv, episo-
dul 4891)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)

19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, s. tv)
0:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
10:00 Faci pariu? (2011, emis. info.) (reluare)
11:00 Casa Poporului (2013, talk show)
12:00 Gala Fantas  cii Fana  k (talk show) (re-
luare)
14:00 Academia de frumusețe (2014, emis. 
con.) (reluare)
15:00 Cinema Live (2013, emis. mag.) (reluare)
15:30 Celebrity (2012) (reluare)
16:30 Poveș  le României
17:30 Tonik Show (2012, diver  sment) (reluare)
18:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
19:30 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Cupa Ligii Adeplast: CSMS Iași - FC Stea-
ua Bucureș   (reluare)
22:00 Academia de frumusețe (2014, emis. 
con.) (reluare)
23:00 Cinema Live (2013, emis. mag.) (reluare)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, episodul 34)
0:00 Bamma Bate Tot! (reluare)

duminică, 21 decembrie

TVR 1
10:35 Viața satului (program cult.)
12:00 Ediție specială (live)
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 După 25 de ani: Ceaușescu, ul  mul meci
15:25 Poli  că și delicatețuri (emis. mag.)
16:15 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 După 25 de ani (reluare)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Starea nației (reality show)
18:50 Biziday (2013, talk show) (reluare)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dosar România (2013, emis. info.)
22:00 Starea nației (reality show) - Best Of
22:55 După 25 de ani. Dreptul la memorie. 
(2014, doc.)
23:10 Vânătorul ( aus., 2011, thrill.)
0:55 Andografi a zilei

ANTENA 1
12:15 Next Star (2013, emis. con.) (reluare)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:15 Next Star (2013, emis. con.) (reluare)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
16:15 SuperBingo Metropolis (2013, emis. con.) 
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Prințul Persiei (sua, 2009, f. fant. av.)

Acțiunea fi lmului se petrece în fascinanta Persie, unde 
un prinț proscris - Dastan - (Jake Gyllenhaal) se aliază 
cu misterioasa prințesă Tamina (Gemma Arterton) să 
lupte împotriva forțelor răului și să protejeze un pumnal 
străvechi cu puteri magice. Pumnalul poate sparge 
fi rida în care sunt zidite Nisipurile Timpului - un cadou 
din partea zeilor -, poate întoarce  mpul și permite 
posesorului să conducă lumea. Gyllenhaal declară că 
a fost prins de personalitatea eroului interpretat: 
"Întotdeauna mi-au plăcut fi lmele epice, de aventură 
și de mic am visat să pot interpreta un personaj precum 
Indiana Jones sau Robin Hood, iar când am ci  t scenariul 
m-am regăsit în fața unui as  el de erou". 

23:00 X Factor (2014, emis. con.) (reluare)
3:15 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.) (reluare)

PRO TV
11:45 Ș  rile Pro TV - Ediție specială
13:45 Visuri la Cheie (reality show) (reluare)

15:45 Singur acasă 3 (sua, 1997, com. de fam.) 
(reluare)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.)
20:30 007: Partea lui de consolare (sua-engl., 
2008, acțiune)

Iată încă un fi lm cu James Bond, ajuns la minunatul 
număr 22(all-  me). De data aceasta, eroul (tot Daniel 
Craig) își con  nuă aventurile și dilemele începute în 
"Casino Royale". Acum încearcă să își vindece sufl etul 
după pierderea frumoasei Vesper, prima Bond Girl 
(conform scenariului din "Casino Royale"). Filmările 
au loc în Chile și în plin deșert (foarte plas  c). Noua 
iubită este juna Olga Kurilenko. Ș  rile ne-au anunțat 
că actorul s-a accidentat des la fi lmări, având chiar 
nevoie pe viitor de operații este  ce ca să scape de 
rănile căpătate pe acest platou.

23:00 S.W.A.T. - Trupe de elită (sua, 2003, th-
rill. acț.)
1:15 American Psycho (sua-can., 2000, horror)

KANAL D
11:00 Norocul îți bate la ușă (2014, diver  s-
ment) (reluare)
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment) (reluare)
15:00 Solomon (fra.-it.-ger., 1997, f.tv) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 O mărit pe mama soacră! (2014, diver-
 sment)

23:00 Cacealmaua încornoraților (sua, 2000, 
thrill. acț.)
1:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
11:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:30 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniș  t (sua, 1973, s. tv, episo-
dul 4892)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, s. tv)
0:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)
1:00 Hawthorne (sua, 2009, s. dr.)

LOOK TV
11:00 Big Boletus (2012, diver  sment) (reluare)
12:00 Celebrity (2012) (reluare)
13:00 Minunile Lui Tămaș (diver  sment) (reluare)
15:00 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
16:00 Cinema Live (2013, emis. mag.) (reluare)
16:30 Celebrity (2012) (reluare)
17:30 Tonik Show (2012, diver  sment) (reluare)
18:30 Tonik Show (2012, diver  sment) (reluare)
19:30 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Cupa Ligii Adeplast: FC Dinamo 1948 Bu-
cureș   - FC Universitatea Cluj (reluare)
22:00 Big Boletus (2012, diver  sment) (reluare)
23:00 Cinema Live (2013, emis. mag.) (reluare)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, episodul 35)
0:00 Bamma Bate Tot! (reluare)

Simona Halep, Cupa 

Mondială/ World Cup, 

Nymphomaniac, diaspo-

ra şi Ebola se numără 

printre cei mai căutaţi 

termeni pe motorul 

online Google, în 

România, în 2014.

Google a făcut publice topu-

rile celor mai populare căutări 

efectuate de români pe motorul 

Google în 2014. Aceste căutări 

oferă o perspectivă asupra eve-

nimentelor majore ale anului, a 

personalităţilor anului şi a noi-

lor tendinţe despre care româ-

nii au căutat informaţii.

Astfel, topul celor mai cău-

tate persoane pe Google în 2014 

este condus de jucătoarea de te-

nis română Simona Halep. În 

clasament urmează: Robin Willi-

ams, Conchita Wurst, Adrian 

Iovan, Bear Grylls, Klaus Ioha-

nnis, Dinu Patriciu, Michael 

Schumacher, Maria Şarapova.

Simona Halep conduce şi 

topul căutărilor generale pe 

Google în 2014. În acest clasa-

ment urmează "iPhone 6", "re-

zultate bacalaureat", "Eurovi-

sion", Robin Williams, "ale-

geri prezidenţiale", Conchita 

Wurst, "titularizare", World 

Cup, Adrian Iovan.

Pe de altă parte, clasamen-

tul celor mai populare cău-

tări de tipul "Ce este..." pe 

Google, în acest an, este con-

dus de "ce este diaspora". 

Acest top este continuat de: 

"ce este Ebola", "ce este epi-

durala", "ce este perhidro-

lul", "ce este oncologia", "ce 

este satelitul", "ce este me-

tafi zica", "ce este fabula", 

"ce este coronarografi a", "ce 

este mucoviscidoza".

Pe de altă parte, "Nympho-

maniac" a fost cel mai popu-

lar fi lm pe Google în acest 

an. Topul celor mai popula-

re fi lme pe motorul de cău-

tare în acest an include în or-

dine şi peliculele "Frozen", 

"Malefi cent", "Interstellar", 

"Dracula Untold", "Diver-

gent", "Godzilla", "47 Ro-

nin", "Edge of Tomorrow", 

"American Hustle".

Topul celor mai căutate 

emisiuni de televiziune pe Go-

ogle în 2014 este condus de 

"Românii au Talent". Urmea-

ză în acest top: "Vocea Româ-

niei", "MasterChef", "Next 

Star", "Acces Direct", "Un 

Show Păcătos", "X Factor", 

"În puii mei", "Lumea lui Ban-

ciu", "Divertiland".

Cele mai populare eveni-

mente sportive pe Google în 

2014 au fost: World Cup, Wim-

bledon, Steaua-Dinamo, Ro-

mânia-Ungaria, Roland Garros, 

Australian Open, Sochi, Stea-

ua-Ludogorets, România-Ar-

gentina, Turneul Campioane-

lor.

Google, proprietarul celui 

mai popular motor de căuta-

re pe internet, a deschis, pe 

1 noiembrie 2010, un birou în 

Bucureşti, echipa din Româ-

nia fi ind coordonată de Dan 

Bulucea.

Ce au mai căutat românii pe Google în 2014
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 1 cameră, se poa-
te modifi ca în 2 camere, cart. 
Mănăștur, bloc nou, et. 2, cu lift, 
supr. 41 mp + 13 mp terasă, zo-
nă bună. Inf. suplimentare la tel. 
0744-299678. (1.7)

¤ Proprietar, vând ap. cu 3 ca-
mere, 90 mp, confort sporit, în 
Gheorgheni, str. Nicolae Titulescu 
(fosta Pata), P/4, termopan, 
centrală termică , balcon închis 
cu termopan, parchet, ușă meta-
lic, sau schimb cu casă sau teren. 
Tel. 0744-219124. (2.2)

¤ Persoană fi zică, vând ap. cu 2 
camere, confort, et. ¼, geamuri 
spre curte închisă de 550 mp, 
central. Inf. la tel. 0751-271474. 
(6.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, str. 
Croiltorilor nr. 16, în vilă cu 2 
etaje, înalt, spaţion, luminos, la 
două minute de staţiile de auto-
bus, terase și cluburi, excepţional 
pentru cabinet medical, notar, 
avocatură, birouri, dar și pentru 
locuit, vis-à-vis de Medicala III. 
Inf. la tel. 0745-429546. (6.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, str. 
Croiltorilor nr. 16, etaj 1/2, înalt, 
spaţion, luminos, la două minute 
de staţiile de autobus, terase și 
cluburi, excepţional pentru cabi-
net medical, notar, avocatură, bi-
rouri, dar și pentru locuit, 
vis-à-vis de Medicala III, preţ 
85000 euro. Eventual se poate 
da în chirie. Inf. la tel. 
0745-429546. (3.7)

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

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.

¤ 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 
toate utilităţile pe teren, cu C.F. 
+ C.U. # P2 sau case înșiruite, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, la intrare în 
sat Valea Fânaţelor, compact, ca-
dastru, front la drum 90 m, cu-
rent electric, pretabil pentru con-
strucţii agro-zootehnice, fermș, 
sere, culturiintensive de plante, 
etc, preţ 11 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. de 6200 mp, front la stradă 
160 m, cu toate utilităţile pe te-
ren, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (6.7)

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.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 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.

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), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

¤ Cumpăr teren în supr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (2.7)

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 10 și 18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0741-100529. 
(6.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, situat 
în Cluj-Napoca, str. Croiltorilor nr. 
16, vis-à-vis de Medicala III, spa-
ţion, luminos, la două minute de 
staţiile de autobus, terase și clu-
buri, bun pentru cabinet medical, 
notar, avocatură, birouri, dar și 
pentru locuit, preţ 75000 euro. 
Inf. la tel. 0745-429546. (6.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 2/4, lift, Borhanci, mo-
bilat + electrocasnice, fără 
mașină de spălat, centrală, cu în-
călzire prin pereți, preț negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0726-200640.

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Dau în chirie spaţiu comercia 
în Cluj-Napoca, pe B-dul Eroilor, 
cu vitrine la stardă, necesită 
amenajare, pe partea pietonală, 
aproape de Cinema Victoria. Tel. 
0752-066655. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial cu vitrină la stradă, 50 
mp, în P-ţa Mihai Viteazul, în 
același magazin cu Carmangeria 
CINA, între Banca Transilvania și 
Magazinul Fierul, Germanos. Inf. 
la tel. 0756-158360. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Mănăștur, peste 
drum de BIG, Complex 
Winmarkt, 160 mp, cu vitrină 
mare la stradă, aproape de tre-
cerea de pietoni. Tel. 
0745-515415. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţii 
pentru birouri, întreg etajul unei 
clădiri comerciale, 200 mp, cu te-
rasă exterioară și curte interioară 
de 70 mp, în P-ţa Mihai Viteazul, 
colţ cu Regele Ferdinand. Tel. 
0766-297057. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în cart. Mărăști, peste 
drum de P-ţa Mărăști, cu vitrină 
mare la stradă, în supr. de 80 
mp, între Farmacia Remedium și 
casa de schimb valutar, actual 
magazin Brands Outlet. Tel. 
0766-297057. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, 25-50 mp vitrină la 
stradă sau suprafeţe mai mari în 
curte, pe str. Baba Novac, între 
Cinema Victoria și Prefectură. 
Tel. 0756-158360. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Zorilor, str. Pasteur, 
cu vitrină la stradă, 130 mp, în-
tre Panemar și La Casa, peste 
drum de Poștă. Tel. 
0745-515415. (2.2)

¤ Vine iarna! Închiriez garaj sub-
teran în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 18, cu uăș automa-
tă, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-0288813. (6.7)

SCHIMBURI

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

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

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.

¤ 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.

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(14.15)

SERVICII

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris în 
circulaţie, se poate circula pe 
drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (6.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

ELECTRO

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (1.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, vi-
deo ”Panasonic”, 3 buc 
pick-u-urip, aparate radio, 6 kg de 
cositor, fi er pătrat, ţeavă de cu-
pru, casete audio-video, preţ foar-
te bun. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vând /donez TV color marca 
”Nipon”, DVD nou, ceas cu cuc și 
ceas de buzunar mecanic. Inf. la 
tel. 0745-569336. (2.7)

¤ Vând convector, necesită 
reparație. Inf. și relații suplimen-
tare la tel. 0264-454257. (3.7)

¤ Vînd TV color “Camakrown WN”, 
cu diag. 54 cm, culoare neagră, cu 
farfurie parabolică satelit “Dolce”, 
reciver ”Dolce”, cablu coaxial 40 m, 
telecomandă, toate în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și 
sufragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la 
tel. 0751-271474. (3.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, 
masă ovală extensibilă, culoare 
albă, canapea nouă, tapiţată. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (3.7)

UZ CASNIC

¤ VÂND frigider ”Arctic”, conge-
latorul sus, în perfectă stare de 
funcţionare, preţ 5500 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimenatre la tel. 
0364-882575. (3.7)

¤ Vând convenabil unei persoa-
ne interesate și serioase, diferite 
scule așchietoare, cuţite strung, 
fi liere, burghie, freze, scule de 
prindere, etc, cu dispozitive de 
prindere pentru ele, la preţ con-
venabil. Inf. la tel. 0743-330440. 
(3.7)

DIVERSE

¤ Vând ţuică de prune calitate 
garantată, pentru consumatori 
pretenţioși, pentru ocazii, reuni-
uni familiale, de sărbători, preţ 
40 lei/l. Cantitatea de vânzare, 
până la 20 l. nf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (1.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine role din piele nr. 38 și 40, 
ghete din piele, noi, preţ negoci-
abil. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(1.7)

¤ Vând serviciu de inox de 16 
piese, capace cu termostate, noi, 
capacitate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 l; 2,2 
l; 1,6 l, construite în 7 straturi, 
preţ 550 RON, negociabil. Foarte 
bun pentru cadou. Inf. suplimen-
tare la tel. 0751-367181. (1.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er 
forjat (bibliotecă). Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (1.7)

¤ Vând blană de astrahan, cu-
loare neagră, mărimea 42-44 și 
blană de nutrie, mărimea 50, 
ambele noi. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-366446. (1.7)

¤ Vând căsuţe de lemn din diferi-
te zone, plante aloe vera de la 1 
an la 4 ani. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257. (3.7)

¤ Vând blană astrahan, nr. 
42-46. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (3.7)

¤ Vând vin de casă, altoi, alb și 
roșu, demisec, producţie proprie, 
natural, preţ negociabil. Sunaţi 
la tel. 0722-515094. (6.7)

¤ Vând palton de piele ¾ , băr-
bătesc, nr. 50-52, culoare maro, 
stare foarte bună, preţ negocia-
bil. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

¤ Vând URGENT covor cu dim. 3 
x 2,5 m, culoare vernil, carpetă 
și covor lucrat manual din lână 
cu dim. 3 x 2,50 m, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53° și vin roșu și alb, 
preţ 30 RON, 25 RON, respectiv 
8 RON. Calitate superioară. Pen-
tru vin comandă mare. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând baloţi de lucernă din 
2014, dreptunghiular, calitate 
superioară, neploat, din șopron. 
Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând serviciu de inox de 16 pie-
se, capace cu termostate, noi, capa-
citate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 l; 2,2 l; 1,6 l, 
construite în 7 straturi, preţ 550 
RON, negociabil. Foarte bun pentru 
cadou. Inf. suplimentare la tel. 
0751-367181. (6.7)

¤ Vând două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, 
un cojoac cu guler de blană, talia 
52-54, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând pentru femei blană lun-
gă de nutrie, maro, nr. 52, preţ 
300 RON și pentru bărbaţi cojoc 
de vidră (Orăștie), cu guler, nr. 
52, preţ 200 RON. Inf. la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(7.7)

¤ Vând blană de astrahan, cu-
loare neagră, mărimea 42-44 și 
blană de nutrie, mărimea 50, 
ambele noi. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-366446. (7.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi con-
servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând toaletă ecologică porta-
tivă, de 20 de litri,. Informatii la 
tel. 0740-542305, între orele 
18-20.

ANIMALE

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, la 
90-180 kg, pe ales, hrăniţi cu ce-
reale și lucenă, în cart. Gheor-
gheni, preţ negociabil. Asigur loc 
de sacrifi care. Inf. la tel. 
0751-095924. (6.7)

¤ Vând 2 porci grași pentru tăiat 
, calitate extra, între 130-150 kg, 
preţ 10 RON/kg hrăniţi cu cerea-
le fără concentrat, cart. Sopor. 
Asigur loc de sacrifi cat în 
Cluj0-Napoca. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să-mi găsesc perechea. 
Prefer din zodia berbecului. Eu 
din 1971, cu aspect fi zic plăcut 
(fără copil). Pentru răspuns su-
naţi la tel. 0748-945-449. (8.10)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-591965. 
(1.5)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se servesc și se pun pahare-
le în locale. Tel. 0749-174082. 
(1.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, scrumiere, 
reclame, afi șe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.5)

PIERDERI

¤ S.C. METALICPLAS IMPEX 
S.R.L., cu sediul în Dej, str. 1 Mai 
nr. 113, cod 405200, judeţul 
Cluj, cod de înregistrare fi scală 
RO 6702918, înregistrată la Re-
gistrul Comerţului Cluj sub nr. 
J12/4293/1994, solicita publica-
rea pierderii a 7 CERTIFICATE DE 
CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR EUR 
1, cu seria M și numerele 
0084008; 0084009; 0084010; 
0084011; 0084012; 0084013; 
0084014, necompletate și neuti-
lizate. Le declarăm nule. (1.1)

¤ Pierdut legitimaţie de student 
pe numele ABUTNĂRIŢI IOANA 
MIRUNA, Facultatea de Știinţe 
Politice, Administrative ale Co-
municării, specializare Publicita-
te. O declar nulă. (1.1)

¤ Piedut legitimaţie de transport 
pe numele CRISTIEAN GEANINA 
ELENA, eliberată de USAMV. O 
declar nulă. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student și le-
gitimaţie de transport pe numele 
OPREA VIRGINIA MARIA Faculta-
tea de de Biologie și Geologie, 
Specializarea Biologie, anul II.. 
Le declar nulăe (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Cluj anunţă publicul intere-
sat asupra luării deciziei de emi-
tere a Autorizaţiei integrate de 
mediu, pentru ”Instalaţie de pro-
ducere biodiesel“, titular de acti-
vitate S.C. BIODIESEL POWER 
S.R.L., amplasată în municipiul 
Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai nr. 1-2, 
jud. Cluj. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, fax: 0264 412914, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în ter-
men de 30 de zile de data apari-
ţiei anunţului. (1.1)

URBANISM

¤ ALBERT ANDRAS ISTAVAN 
anunţă iniţierea Planului Urba-
nistic de Detaliu – PUD CON-
STRUIRE IMOBILE FUNCŢIUNI 
MIXTE, amplasat pe Str. Duiliu 
Zamfi rescu f.n., Cluj-Napoca, 
Cluj. Consultarea propunerii se 
poate face la Primăria Cluj-Napo-
ca, Compartimentul Strategii ur-
bane, cam. 62. (1.1)
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ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, Cluj- 
Napoca, Silver Business Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, 
etaj 6, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al S.C. 
PRAGMATIC COMPREST S.R.L. (în reorganizare, in 
redressment, en reorganisation), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Plevnei, nr. 18-20, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. 
J12/3424/1994 și având CUI 6494051, organizează licitaţie 
publică cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor bunuri 
din patrimoniul societăţii:

I. Active imobiliare:
1. Imobil Aghireş – teren + constructii: Teren cu suprafaţa 

de 17.823 mp, înscris în CF 50264, situat în localitatea 
Aghires, jud. Cluj și constructii cu profi l industrial: depozit 
D+P+2E cu suprafaţă construită de 510 mp, magazie cu 
suprafaţă construită de 205 mp și cabină poartă cu suprafaţă 
construită de 18 mp – preţ de pornire 634.386 lei + TVA;

2. Teren + Construcţii str. Oradiei Cluj Napoca: Terenurile 
și construcţiile sunt situate pe str. Oradiei, mun. Cluj-Napoca, 
în cartierul Dâmbul Rotund. Activul se compune din: teren cu 
suprafaţa de 6.000 mp, înscris în CF 252410, pe care se afl a 
clădirile: magazie, P, cu suprafaţa construită de 115 mp; staţie 
carburanţi, P, cu suprafaţa construită de 672 mp; magazie 
feldpast, P, cu suprafaţa construită de 742 mp; instalaţie 
preparare betonită, P, cu suprafaţa construită de 526 mp; 
clădire producţie – hală, S+P+3E, cu suprafaţa construită de 
573 mp; clădire producţie – birouri, S+P+3E, cu suprafaţa 
construită de 166 mp; teren cu suprafaţa de 1.328 mp, înscris 
în CF 252939; teren cu suprafaţa de 1.529 mp, înscris în CF 
252543 – preţ de pornire 3.751.418 lei + TVA;

3. Teren str. Oradiei, Cluj-Napoca: teren cu suprafaţa 
de 4.585 mp, înscris în CF 252433 – preţ de pornire 
1.451.304 lei + TVA;

4. Teren Sânpaul: Imobil situat în localitatea Sânpaul, 
jud. Cluj – teren extravilan cu suprafaţa de 5.200 mp și 
înscris în CF 966;965 – preţ de pronire 48.837 lei + TVA.

II. Bunuri mobile ”Echipamente tehnologice, instalaţii“ 
– preţ de pornire 392.494 lei + TVA;

III. Bunuri ”Mijloace de Transport“: preţ de pornire – 
620.685 lei + TVA.

Toate preţurile sunt exprimate în LEI, se va aplica cota 
TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 07.01.2015, ora 15:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca. Pentru 
activele nevalorifi cate se vor organiza licitaţii noi în 
14.01.2015, 21.01.2015 şi 28.01.2015 la același preţ, 
locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
administratorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea zilei și orei 
de desfăsurare a licitaţiei pentru care se face înscrierea.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la telefon 0735.307.631. și pe site-ul http://sales.citr.ro.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L. (cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud.Cluj; tel: 0364.146.512; fax: 
0364.146.515; e-mail: offi ce@solvendi.ro), în calitate de 
lichidator judiciar al Mit Cables Telecomm S.R.L., conform 
sentinţei pronunţată la data de 16.12.2014 de către 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 954/1285/2014, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj

NOTIFICĂ
Toţi creditorii Mit Cables Telecomm S.R.L. (cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Gheorgheni, nr. 174, et. III, ap. 4, jud. 
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/2721/2005, C.U.I. 17810753) că faţă de aceasta a fost 
deschisă procedura falimentului în formă simplifi cată 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1.Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este data de 
09.01.2015 (inclusiv pentru creanţele născute între data 
deschiderii procedurii insolvenţei – 18.11.2014 și data 
deschiderii procedurii falimentului – 16.12.2014).

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar al creanţelor este data 
de 20.01.2015.

3. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 
de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și defi nitivarea tabelului de creanţe este data de 17.02.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
26.01.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

NOTIFICARE

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, CIF 
26619141, Nr. Matricol 2A0444, în calitate de administrator 
judiciar

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 

împotriva debitoarei RONIV S.R.L. prin Încheierea civilă nr. 
3267/2014 pronunţată la data de 09.12.2014 de către 
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu nr. 1364/1285/2014. 
Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor opoziţii la 
deschiderea procedurii: 10 zile de la primirea prezentei 
notifi cari. Termenul limită pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 
20.01.2015. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 10.02.2015. Data limită pentru depunerea 
contestaţiilor cu privire la creanţele și drepturile de preferinţă 
trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului Preliminar. Termenul 
pentru soluţionarea eventualelor opoziţii sau contestaţii și 
pentru defi nitivarea tabelului creanţelor este 03.03.2015. 
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data 17.02.2015, 
ora 12:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar 
din Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, la 
data de 10.02.2015, ora 12:00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

CII POP VASILE, tel. 0722-342090, fax: 0264-437165, 
e-mail: offi ce@insolventacluj.ro, lichidatorul judiciar al 
debitoarei Iongabifl or SRL, C.U.I: 21694207, J12/2040/2007, 
cu sediul social în Bonţida, nr. 937, judeţ Cluj

VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Un autoturism Dacia Logan Break pe motorină, 

an fabricaţie 2008, km la bord 134.232.
Prețul de pornire: 8.483 lei la care se adaugã TVA.

Autoturismul poate fi  vizionat la sediul social al debitoarei 
între orele 10,00-14,00, în zilele lucrãtoare.

Ședințele de licitație se vor desfãșura sãptãmânal, în 
fi ecare zi de joi orele 12,00, la biroul lichidatorului din 
Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, etaj 3, camera 5. Pasul de 
licitație va fi  de 400 lei.

Participanţii la licitaţie vor depune la lichidator o garanţie 
de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire (1.052 
lei) cu cel puţin 3 zile înainte de data licitaţiei, garanţie care 
se constituie în avans platã a preţului în caz de adjudecare. 
Garanţia se restituie în caz de neadjudecare. Garanţia nu se 
restituie în caz de adjudecare și neplata preţului total în 
termen de 10 zile de la data licitaţiei.

Informații suplimentare se pot obține prin accesarea 
site-ului lichidatorului judiciar www.insolventacluj.ro, rubrica 
Vânzãri prin lichidator, societatea Iongabifl or SRL.

LICITAȚIE PUBLICĂ
Lichidatorul judiciar al S.C. SEVATEL CUB INVEST S.R.L. 

vinde la licitație publică:

Nr. 
crt.

Denumire 
bun

Marca / Tip Preț de 
strigare - lei -

1 Mobilier Mobilier offi ce 900,00

2 Dumper O&K Motrak S16 6.700,00

3 Autoutilitară 
CJ-66-TCT

Volkswagen LT 35 7.100,00

4 Ciocan 
demolator

Makita M 1304 1.800,00

5 Autogreder O&K F 156 A 33.500,00

6 Autoutilitară 
CJ-88-TCT

Mazda BT 50 32.100,00

7 Rotopercutor Hilti TE 706AVR 180,00

8 Picamer Hilti TE 805 1.300,00

9 Nivelă optică Optica 310,00

10 Nivelă laser Spectra Precision HV 201 1.300,00

11 Autoutilitară 
CJ-07-TCT

Man TG 460 A XXL 54.000,00

12 Semiremorcă Berger N 32 29.000,00

13 Autoutilitară 
CJ-09-DTZ

Volkswagen Transporter 10.700,00

14 Excavator Kobelco 69.000,00

TOTAL 247.890,00

Licitaţiile se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de marti 
începând cu data de 23.12.2014, ora 14:00,  la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, 
jud. Cluj.

Informații detaliate și regulamentul de valorifi care la 
tel. 0729-006.396, e-mail: redresare@yahoo.com sau la 
sediul lichidatorului judiciar.

ANUNŢ DE MEDIU

SANEX S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA LINIEI DE PRODUCŢIE PLACI 
CERAMICE PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, 
CONSTRUIRE HALA PARTER ŞI MODIFICĂRI LA CONSTRUCŢII 
EXISTENTE“, propus a fi  amplasat în localitatea Cluj-Napoca, 
str. Beiușului nr. 1.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul SANEX S.A. din Cluj-Napoca, 
str. Beiușului nr. 1, în zilele de luni între orele 9.00-16.30, 
marţi-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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



18 SPECIAL vineri-duminică, 19-21 decembrie 2014

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Devenită scriitoare cu „acte 

în regulă” încă de la vârsta 

de 17 ani, când şi-a lansat 

primul volum, acum, la 

vârsta de 21 de ani, ea se 

pregăteşte intens pentru 

lansarea celui de-al doilea 

volum de poezii.

Studentă la Studii Europe-

ne în ultimul an, Iulia Ghidiu 

mărturiseşte că scrie de când 

se ştie şi că orice carieră ar 

urma nu va renunţa la scris.

„Am început de când eram 

în clasa a II-a, am calculat că 

de 12 ani scriu. Simt că prin 

scris, prin poezie, pot să mă 

exprim cel mai bine şi îmi do-

resc foarte mult să împărtă-

şesc şi celorlaţi aceste trăiri şi 

să mă deschid unui public cât 

mai larg. Îmi doresc ca ceea 

ce vine din mine să împărtă-

şesc cu lumea. Nu ştiu dacă 

există o legătură între poezie 

şi facultatea pe care o urmez, 

dar nu-mi pare rău de alege-

rea făcută”, spune Iulia.

Scrie mai ales poezii, dar 

a scris şi proză, eseuri, proză 

scurtă. Spune că ceea ce face 

este pasiune.

„Cred că, mai mult decât pa-

siune, este lucrul care mă facea 

cea mai fericită. Până acum nu 

am găsit altceva care să mă mul-

ţumească mai mult decât scri-

sul. Între proză şi poezie, aleg 

poezia. În ultima perioadă nu-

mai poezii am scris. Poate aşa 

a fost să fi e. Aşa am simţit”, re-

cunoaşte tânăra scriitoare.

Cum a început totul
Iulia Ghidiu îşi aminteşte 

că era fascinată de modul în 

care bunicii şi părinţii îi ci-

teau poezii şi poveşti când e-

ra mică şi crede că de atunci 

a început totul.

„Aşa cred că a început to-

tul. Atât părinţii, cât şi bunicii, 

obişnuiau să-mi citească poe-

zioare, scurte povestiri şi, in-

trând în mediul şcolii, cu atât 

mai mult şi dascălii au avut o 

infl uenţă, o contribuţie în acest 

sens şi văzând părinţii şi pro-

fesorii de limba şi literatură ro-

mână primele semne, primele 

mele creaţii au dorit să mă sus-

ţină, m-au încurajat să nu mă 

las, că ar putea ieşi ceva fru-

mos. Creativitatea am moşte-

nit-o de la mama, ea are por-

niri în acest sens, inventivita-

te, creativitate, în aspecte orga-

nizatorice e un bun organiza-

tor”, spune Iulia Ghidiu.

Primul volum, lansat
de ziua ei de naştere

În 19 aprilie 2010 la împli-

nirea celor 17 ani şi-a lansat 

primul volum „Grădina cu fl u-

turi” la Biblioteca Municipală 

din Mediaş, volum ce cuprin-

de atât poezie, cât şi proză. A 

mai publicat ocazional şi în pu-

blicaţii locale şi judeţene.

„Feedback-ul din partea ce-

lor care au participat la lansare 

a fost unul pozitiv şi am perce-

put dorinţa ca acest volum să 

fi e doar primul, piatra de teme-

lie pentru ce va urma. Acest vo-

lum «Grădina cu fl uturi» nu îl 

dădusem atunci spre comercia-

lizare, îl oferisem cadou parti-

cipanţilor la lansare şi câteva 

exemplare lăsasem la bibliote-

ca din Mediaş. Începând cu al 

doilea volum îmi doresc să in-

tre în circuitul librăriilor pentru 

ca un public mai numeros să 

poată avea acces la creaţiile me-

le. Ultima perioadă a fost foar-

te productivă în acest sens, dar 

am avut şi perioade când nu 

aveam inspiraţie”, spune Iulia.

Cu acest volum nu a par-

ticipat la concursuri, dar a fost 

premiată din partea unei aso-

ciaţii culturale din Mediaş la 

sfârşitul lansării de carte. Tot 

în Mediaş a mai obţinut un 

premiu pentru debut literar.

Cum se naşte o poezie 
marca Iulia Ghidiu

Iulia Ghidiu spune că în 

general poeziile sale au un 

ton optimist şi realist.

„Mă inspir şi din trăirile per-

sonale, uneori cum aş dori sau 

cum aş vedea eu ceva care nu 

neapărat este aşa în momen-

tul de faţă, alteori mă inspir şi 

din natură, din diferite peisa-

je, privelişti. Încă nu am un 

nume pentru cel de-al doilea 

volum, creaţiile şi tematica va-

riază, dar tot aşa poeziile vor 

fi  cu o tentă optimistă. Nu 

m-am hotărât pentru o dată de 

lansare, am strâns un număr 

de creaţii, nu sunt încă sufi ci-

ente, îmi mai doresc să strâng 

câteva. Mi-aş dori ca pentru 

2015 să pot avea această rea-

lizare”, recunoaşte Iulia.

Iulia Ghidiu mărturiseşte 

că visul ei cel mai mare era 

să-şi vadă numele printre căr-

ţile din biblioteca părinţilor.

„Înainte de lansarea pri-

mului volum, văzând toate 

cărţile pe care le aveam în bi-

bliotecă, simţeam că una din 

dorinţele mele cele mai mari 

este ca, într-o bună zi, să-mi 

văd numele printre celelalte 

cărţi din bibliotecă. Era o ima-

gine la momentul respectiv şi 

acum, încetul cu încetul, îmi 

doresc să se materializeze. Un 

prim pas l-am făcut deja şi 

îmi doresc ca pe viitor să nu 

abandonez, simt şi pot, nu aş 

vrea să mă las de scris”, mai 

spune tânăra.

Iulia ne-a povestit cu emo-

ţie despre primele ei ciorne.

„Mai am schiţele şi draftu-

rile de când eram mică, o bu-

nă parte le-am păstrat, chiar 

prima ciornă nu o mai am. 

Îmi face o deosebită plăcere 

să le mai răsfoiesc din când 

în când, aceia sunt primii paşi, 

de unde am plecat, şi normal 

că o fi u mereu legată. Poate 

ar fi  un exerciţiu amuzant da-

că aş pune să compar prime-

le creaţii cu cele actuale. Sunt 

conştientă că la nivelul acela 

eram eu atunci şi înspre a-

ceasta a fost evoluţia. Trebu-

ie să le iau ca atare şi pe ace-

lea şi sunt mândră de ele în 

măsura în care la acea vreme 

asta a rezultat”, spune Iulia.

„Învăţământul mai are 
nevoie de investiţii”

Iulia Ghidiu a participat 

consecutiv timp de şase ani 

la etapa naţională la Olimpi-

ada de Limba şi Literatura Ro-

mână. În clasa a XII-a a obţi-

nut a doua medie la nivelul 

ţării. Recunoaşte însă că în-

văţământul din România mai 

are nevoie de investiţii.

„Legat de calitatea învăţă-

mântului, în ceea ce priveşte 

cunoştinţele cu care ieşim în 

urma şcolarizării în România, 

eu una pot spune că sunt mul-

ţumită, nu am nimic de re-

proşat, din experienţa de pâ-

nă acum, cu dascălii cu care 

am intrat în contact. Pe de al-

tă parte, un aspect care tre-

buie îmbunătăţit sau de luat 

în calcul este alocarea unor 

fonduri mai mari în învăţă-

mânt. Învăţământul are nevo-

ie de investiţii, de dotări mai 

mari decât sunt în prezent. 

Ca personal, avem cu cine, 

avem dascăli pregătiţi”, mai 

spune studenta.

Un mesaj pentru tineri

Iulia Ghidiu spune că nu 

s-a gândit niciodată să renun-

ţe la scris chiar şi în momen-

tele când îi lipsea inspiraţia.

„Mi s-a întâmplat să am pe-

rioade să nu fi u inspirată, chiar 

şi în acele perioade nu mă gân-

disem la renunţat. Inspiraţia 

nu o poţi avea tot timpul dar 

şi când o ai este un semn să 

nu renunţi. Le-aş transmite ti-

nerilor care au pasiune spre a 

scrie şi nu numai, să nu re-

nunţe la visul lor, să nu înce-

teze să spere că poate, mai de-

vreme sau mai târziu, se va 

putea materializa ce-şi doresc. 

Pentru unii acest lucru ar fi  

greu de închipuit la acest mo-

ment din cauza situaţiei ma-

teriale, sunt conştientă că exis-

tă situaţii şi de acest gen, dar 

îmi place să cred că un vis es-

te bine să nu fi e abandonat. 

De două lucruri să nu uite în 

călătoria vieţii : cartea şi cre-

dinţa. Cartea, pentru că-i să-

nătatea minţii, iar credinţa, 

pentru că-i balsamul sufl etu-

lui. Acesta este şi motto-ul 

meu, după care mă conduc în 

viaţă” , încheie Iulia Ghidiu.

„Dorinţa mea cea mare a fost să-mi văd 
numele printre cărţile din bibliotecă”
Iulia Ghidiu este studentă la Universitatea Babeş-Bolyai, iar puţinul timp liber pe care îl are şi-l dedică scrisului.

Pe lângă scris, Iuliei îi mai 
place să picteze și să inter-
preteze roluri de teatru. 
Practică înotul și se relaxea-
ză prin plimbări în aer liber.

Scriitori săi preferaţi sunt Mihai Eminescu, Lucian Blaga, 
Mircea Eliade, Nichita Stănescu, Tristan Tzara, iar din literatura 
universală citește cu plăcere William Shakespeare, Herbert 
George Wells și Alexandre Dumas.

Hobby-urile Iuliei
Ce citeşte poeta Iulia Ghidiu

IULIA GHIDIU

„Aş dori să pătrund cât mai mult în 
esenţa scrisului. Nu ştiu exact dacă 
mi-aş dori să trăiesc în momentul de 
faţă strict din scris. Sunt conştientă 
că, fiind în perioada de debut, nu 
ştiu cât de posibil ar fi să trăiesc doar 
din asta fără o altă carieră în paralel. 
Poate că într-o bună zi, dacă viaţa 
mă va obliga la o alegere tranşantă, 
voi putea abandona cariera şi să mă 
specializez pe scris“

SFINXUL
Preferă spaţiile vaste, precum deşerticul platou,

Şi unde-n aripi de dogoare se pierde tot al său ecou.
Îşi caută locul mai de seamă, atent, cu ochi fulgerători,

El vede geometrie-n stele, dar şi-n nisipul mişcător.
Şi se aşază ca un munte, dup-acest calcul de augur,

Cu-aceeaşi ochi-un turn de veghe-privind la roata lui Mercur.
Cu vremea, fruntea-i se lăţeşte de gânduri grele pentru noi,

Într-o poetică visare la lumea nouă de apoi.
Dar ce destin îşi afl ă mintea-ea-nchide sufl etu-n cavou,

Căci tot e albă raţiune. El stă, semeţul bibelou,
Şi restul lumii gălăgioase pe lângă-i viaţa-şi petrece,

Mai mult cu spirit decât minte, mai mult cu cald decât rece.
Sunt două linii paralele, dar una-i privilegiată.

Ea şi obiectul contemplaţiei şi-al vieţuirii îndată
Le ştie şi le pătrunde. A doua, sub unica pleoapă,
Numai deşarte, repetitive plăceri caută şi-ngroapă.

Tocmai pătrunderea e cheia; ea-i diferită pentru noi,
Dar nu-i de judecat niciunul, nici laolaltă amândoi.

Nici cel exuberant de viaţă, nici cel retras şi gânditor,
Poate doar primul să asculte şi gândul cel nemuritor.

Să nu-l coboare fără milă în tălmăciri mult prea lumeşti,
Să-i fi e intenţia cuminte, să nu mai urzească poveşti

Spre-a explica neînţelesul în limite de tărăboi,
Spre a-şi atrage mulţumire găsind răspunsul între noi.

Căci mare e universul şi nu sunt oamenii cei care
Decid, în cele din urmă, cât valorează o visare.

Loc pentu toţi se găseşte, timp de asemenea există.
Să nu ne-mpărţim în două-lume rece, lume artistă.

Iulia Anamaria Ghidiu

Visul geamăn
de multe ori
mi s-a-ntâmplat să
simt că gustul mării mă-ndeamnă-n rebeliunea
sunetelor ecou
cerându-mi
sloiul şi spoiala neguroasă ale tăcerii
să le sparg ticăitor
în simfonice vibraţii de senin, imaculat de tinere

să strig
versul luptător al unei vieţi
folclorul timpului
ce dă năvală
să-l răscolesc tăios cu braţul rimei
şi cu oglinda
ridicată
cu mulţi centimetri deasupra nivelului
şireturilor

Iulia Anamaria Ghidiu
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 Diagnoză electronică
 Curățare și încărcare sistem clima  zare
 Testare și curățare fi ltre par  cule
 Revizii periodice
 Reparații mecanice complexe
 Tinichigerie
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CONTACT : TEL.0722613194
Potrivit unui comunicat 

DNA, procurorii Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie – 

Secţia de combatere a 

corupţiei au dispus sesi-

zarea instanţei de jude-

cată cu acordul de recu-

noaştere a vinovăţiei lui 

Anton Doboş – manager 

general al clubului de 

fotbal Universitatea Cluj 

la data faptelor, acuzat 

de complicitate la dare 

de mită.

Doboş a recunoscut în fa-

ţa anchetatorilor că în perioa-

da 4-7 mai 2008, „în calitate 

de manager general al clubu-

lui de fotbal Universitatea Cluj, 

l-a ajutat pe inculpatul Becali 

George prin transmiterea ofer-

tei acestuia, de a remite su-

ma de 1,7 milioane de euro 

jucătorilor de fotbal din ca-

drul clubului Universitatea 

Cluj, în scopul îndeplinirii în-

datoririlor de serviciu”, infor-

mează DNA.

Respectivele „îndatoriri de 

serviciu”, spun procurorii, 

constau în „apărarea corectă 

a şanselor de joc şi realizarea 

obiectivelor de instruire şi per-

formanţă stabilite de club, 

pentru obţinerea unei victorii 

în meciul cu echipa CFR 1907 

Cluj din data de 7.05.2008”.

Meciul „U” Cluj – CFR Cluj 

a avut loc în ultima etapă a 

campionatului 2007-2008. CFR 

avea nevoie atunci de victo-

rie pentru a câştiga titlul de 

campioană în dauna echipei 

fi nanţate de Becali, lucru ca-

re, de altfel, s-a şi întâmplat.

Toni Doboş a acceptat în-

cadrarea juridică a faptelor 

pentru care s-a pus în mişca-

re acţiunea penală în cazul 

său şi a fost de acord cu felul 

şi cuantumul pedepsei stabi-

lite, precum şi cu forma de 

executare a acesteia – doi ani 

şi şase luni de închisoare cu 

suspendare.

Dosarul lui Doboş, disjuns 

din cel cunoscut ca „Valiza”, 

împreună cu acordul de recu-

noaştere a vinovăţiei, au fost 

trimise la Tribunalul Bucureşti.

Conform prevederilor lega-

le, în cazul în care instanţa 

admite acordul de recunoaş-

tere a vinovăţiei, soluţia pe 

care o va dispune nu poate fi  

o condamnare mai grea decât 

cea asupra căreia s-a ajuns la 

acord. Instanţa mai poate să 

trimită dosarul procurorului, 

în vederea continuării urmă-

ririi penale.

Dacă instanţa aprecizază că 

soluţia cu privire la care s-a 

ajuns la un acord între procu-

ror şi inculpat este nejustifi cat 

de blândă în raport cu gravi-

tatea infracţiunii sau periculo-

zitatea infractorului, respinge 

acest acord, iar dosarul este 

trimis înapoi procurorului. În 

acest caz, instanţa se pronun-

ţă din ofi ciu şi cu privire la 

starea de arest a inculpaţilor.

Sentinţa pronunţată de in-

stanţă poate fi  atacată cu apel 

în termen de 10 zile de la co-

municare. Împotriva sentin-

ţei prin care acordul de recu-

noaştere a fost admis, se poa-

te declara apel numai cu pri-

vire la felul şi cuantumul pe-

depsei ori la forma de execu-

tare a acesteia.

În 21 octombrie, Toni Do-

boş a venit la sediul central al 

DNA, unde i s-a comunicat că 

are calitatea de suspect într-un 

dosar disjuns din cel cunoscut 

cu numele de „Valiza”.

La 30 august 2008, fostul 

preşedinte al clubului Univer-

sitatea Cluj Toni Doboş a fost 

implicat într-un grav accident 

de circulaţie în Cluj-Napoca, 

în urma căruia a fost trans-

portat de urgenţă la Spitalul 

Judeţean din Cluj. Doboş a 

fost transferat ulterior la Spi-

talul de Neurochirugie Cluj, 

unde i s-a descoperit un he-

matom, fi ind supus unei in-

tervenţii chirurgicale.

În 4 iunie 2013, fi nanţato-

rul Stelei, Gigi Becali, a fost 

condamnat la trei ani de în-

chisoare cu executare în do-

sarul „Valiza”, pentru dare de 

mită şi fals în înscrisuri sub 

semnătură privată.

Potrivit rechizitoriului în-

tocmit de procurorii antico-

rupţie, în 11 mai 2006, fi nan-

ţatorul FC Steaua ar fi  promis 

fi ecărui jucător al clubului 

Gloria 1922 Bistriţa sume de 

bani cuprinse între 5.000 şi 

10.000 de euro pentru ca aceş-

tia să îşi îndeplinească atribu-

ţiile de serviciu prevăzute în 

contractele de muncă, Regu-

lamentul intern al clubului şi 

în Regulamentul Federaţiei Ro-

mâne de Fotbal. Practic, fot-

baliştilor de la Bistriţa li se 

cerea să-şi apere corect şan-

sele şi să obţină un rezultat 

favorabil în meciul cu Rapid 

Bucureşti din 12 mai 2006.

2 ani şi 6 luni pentru 
Doboş în cazul „Valiza”
Fostul fotbalist Toni Doboş a semnat cu procurorii anticorupţie un acord de 
recunoaştere a vinovăţiei, prin care a admis că l-a ajutat pe finanţatorul 
Stelei, Gigi Becali, prin faptul că le-a transmis jucătorilor de la „U” Cluj 
oferta acestuia: 1,7 milioane de euro ca să nu piardă cu CFR Cluj.
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Monedă aniversară 
„U” 95
Universitatea Cluj scoate la vânza-
re pentru fanii „șepcilor roșii” o 
monedă, în ediţie limitată cu, „U” 
95. Potrivit site-ului ofi cial al clubu-
lui sportiv F.C. Universitatea Cluj, 
100 de monede vor fi  scoase la 
vânzare, începând de mâine, pe 
acestea fi ind inscripţionat textul 
„95 de ani de la înfi inţare” și 
„<U> a fost și trebuie să rămână o 
idee!”. Preţul acestor monede ani-
versare este, simbolic, de 95 de 
lei. „Anul în care Universitatea Cluj 
sărbătorește 95 de ani de existen-
ţă se apropie de fi nal, dar noi 
v-am pregătit o ultimă supriză. 
Începând de vineri, la magazinul 
ofi cial al clubului, din Iulius Mall 
(etajul I), puteţi găsi moneda ani-
versară, ediţie limitată, „U” 95. Vă 
așteptăm să vă achiziţionaţi una 
dintre cele 100 de monede pe ca-
re vi le-am pregătit și care nu tre-
buie să lipsească din colecţia nici 
unui suporter al Universităţii”, 
scrie site-ul ofi cial al clubului.

Pe scurt

SPORT

2 ani şi 6 luni 
pentru Doboş
în cazul „Valiza”
Fostul fotbalist Toni Doboş a sem-
nat cu procurorii anticorupţie un 
acord de recunoaştere a vinovăţi-
ei, prin care a admis că l-a ajutat 
pe fi nanţatorul Stelei, Gigi Becali, 
prin faptul că le-a transmis jucăto-
rilor de la „U” Cluj oferta acestu-
ia: 1,7 milioane de euro ca să nu 
piardă cu CFR Cluj. Pagina 19

Baschetbaliştii cluburilor CS 

Universitatea Cluj şi U-Banca 

Transilvania vor susţine în 

acest sfârşit de săptămână 

ultimele două meciuri din 

turul Ligii Naţionale de 

Baschet masculin.

În primul meci, elevii lui Car-

min Popa vor întâlni formaţia 

U-Banca Transilvania, meciul 

contând pentru etapa a 12-a. Me-

ciul va avea loc vineri, 19 de-

cembrie, de la ora 18:30, la Sa-

la Sporturilor „Horia Demian”.

În pauza mare a meciului, 

vor fi  premiate din partea clu-

bului sportivele Alexa Dascăl 

şi Ana Iulia Dascăl, împreună 

cu antrenorul Adrian Suciu, toţi 

membri ai Clubului Sportiv U-

niversitatea, secţia de nataţie.

În al doilea meci, „studen-

ţii” vor primi vizita liderului la 

zi, formaţia CSU Asesoft Plo-

ieşti, într-un meci ce va conta 

pentru etapa a 13-a a Ligii Na-

ţionale. Confruntarea va avea 

loc duminică, 21 decembrie, la 

Sala Sporturilor „Horia Demi-

an”, cu începere de la ora 18:30.

Casa de bilete din incinta 

Sălii Sporturilor „Horia Demi-

an” va fi  deschisă vineri de la 

ora 16:30 şi se vor putea achi-

ziţiona bilete şi pentru meciul 

de duminică. Preţul unui bilet 

este 10 lei, iar studenţii şi pen-

sionarii vor benefi cia de o re-

ducere de 50%. Copiii până la 

14 ani vor avea intrarea liberă.

Tot în acest weekend va avea 

loc şi ultimul meci pentru vo-

leibalistele clubului sportiv U-

niversitatea Cluj. Fetele antre-

nate de Dănuţ Ciontoş a vor 

întâlni, sâmbătă, de la ora 14:00, 

echipa ACS Penicilina Iaşi.

Ultimele meciuri ale anului 2014

Alexandra Marinescu, la 

cei 14 ani pe care îi are în 

acest moment, a încheiat 

cu bine primul test cu un 

monopost de Formula 4 

pe circuitul de la Brands 

Hatch. Românca a partici-

pat la o sesiune de teste 

cu echipa britanică 

Virtuosi Racing, acest test 

fi ind parte din programul 

de pregătire pentru sezo-

nul 2015.

„Am ales Formula 4 deoare-

ce este o competiţie nouă, care 

benefi ciază de susţinerea FIA, 

şi pentru că este singura care 

acceptă piloţi care au doar 15 

ani”, a spus Alexandra Mari-

nescu, care va împlini 15 ani 

anul viitor în februarie.

Testele de la Brands Hatch 

s-au desfăşurat la temperaturi 

de până la 10 grade Celsius şi 

în condiţii de aderenţă scăzută. 

Pentru Alexandra Marinescu, a 

fost prima experienţă pe circu-

itul britanic, dar chiar şi aşa pe-

rioada de acomodare a fost una 

foarte scurtă, iar în fi nal a reu-

şit să stabilească timpi pe tur si-

milari cu cei ai piloţilor brita-

nici care au mai concurat pe a-

ceastă pistă.

„Pentru mine totul a fost 

complet nou: echipa, maşina, 

circuitul, tot. A fost o senzaţie 

fantastică în momentul în care 

am ieşit pentru prima oară pe 

circuit”, a continuat Alexandra.

După ce şi-a început cariera 

în karting, Alexandra Marinescu 

a continuat să acumuleze expe-

rienţă în cursele de peste Ocean 

din cadrul Skip Barber School, 

o competiţie în care s-au format 

numeroşi piloţi care acum con-

curează în competiţii de top din 

America.

„A fost o experienţă pozitivă 

care m-a ajutat să progresez. For-

mula 4 este însă cu totul altce-

va şi sunt încântată de faptul că 

este un campionat care acceptă 

şi piloţi care nu au împlinit 16 

ani. Pentru mine, acesta este cel 

mai bun pas în carieră”, a adă-

ugat Alexandra Marinescu.

Testul de la Brands Hatch fa-

ce parte din programul de pre-

gătire pentru sezonul 2015, se-

zon în care Alexandra Marinescu 

va concura în Formula 4 fi e în 

MSA Formula Championship în 

Marea Britanie, fi e în Formula 4 

ADAC în Germania. Din 2015, 

Formula 4 va respecta aceleaşi 

reguli stabilite de FIA şi va fi  or-

ganizată ca şi competiţie naţio-

nală, dar care benefi ciază de sus-

ţinerea Federaţiei Internaţionale. 

Monoposturile vor fi  identice în 

fi ecare competiţie, cu motoare 

care dezvoltă până în 160 CP.

Primele sesiuni de teste sunt 

programate în luna martie 2015, 

iar Alexandra Marinescu va tes-

ta atât monopostul cu care se 

va concura în MSA Formula 

Championship (Marea Britanie), 

cât şi pe cel din Formula 4 ADAC 

(Germania) înainte de a-şi sta-

bili programul pentru 2015. Ime-

diat după testul din Marea Bri-

tanie, Alexandra Marinescu a 

semnat şi un contract cu agen-

ţia de management sportiv F1, 

care se va ocupa în continuare 

de cariera sportivă.

La 14 ani este prima româncă 
din competiţiile de monoposturi
Alexandra Marinescu este prima româncă participantă în cursele de monoposturi. După stagiul 
din America, din 2014, la Skip Barber School, românca vrea să-şi continue cariera în Formula 4.


