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ACTUALITATE

Jurnalist ameninţat 
cu moartea
Jurnalista Emilia Şercan este autoarea u-
nei serii de dezvăluiri despre plagiatele şi 
doctoratele pe pile. Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Parcul Etnografic crește, 
Dealul Hoia o ia la vale
Extinderea Parcului Etnografi c – cel mai 
mare din ţară – vizează o suprafaţă de 
peste 42 de hectare. Pagina 3
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Fie ca bucuria Învierii Domnului 
să vă aducă în sufl et linişte, pace 
şi fericirea de a petrece aceste 

clipe magice alături de cei dragi. 

Hristos a înviat!
Conducerea 
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Învierea Domnului să vă aducă în suflet bucurie și iubire.  
 Paște Fericit alături de cei dragi!          Paște Fericit alături de cei dragi!         Echipa

Fie ca Sfintele Paști 
să vă lumineze sufletul 

și casa, să vă aducă numai 
bucurie și sănătate, 

iar Dumnezeu să vă aibă 
în pază!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Senator ALDE, 

Marius Nicoară

Următoarea ediţie a cotidianului 
Monitorul de Cluj

va apărea vineri,, 3 mai

6.200 de pelerini din Cluj vor participa 
la Blaj, la slujba oficiată de Papa Francisc

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, 
Florentin Crihălmeanu, a anunţat că eparhia pe 
care o păstoreşte a închiriat trei garnituri de tren, 
pentru circa 3.000 de persoane, care vor fi  
prezente la Blaj, cu ocazia vizitei Papei Francisc.

PS Florentin a menţionat că din partea epar-

hiei sale s-au înscris pe liste, pentru a fi  prezen-

te la vizita Papei, peste 6.200 de persoane.

„Ne bucurăm că în acest an, la celebrarea li-

turgică din 2 iunie, pe Câmpia Libertăţii, Pon-

tiful Roman Papa Francisc va ridica la cinstea 

altarelor pe cei şapte episcopi ucişi din ură fa-

ţă de credinţă în timpul regimului comunist”, a 

spus episcopul greco-catolic.

„În cadrul acestei vizite, Suveranul Pontif a ac-

ceptat ca în timpul celebrării liturgice de pe Câm-

pia Libertăţii să fi e beatifi caţi cei şapte episcopi 

greco-catolici morţi în faimă de martiri în timpul 

regimului comunist: Valeriu Traian Frenţiu, Vasi-

le Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bă-

lan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu, «ucişi din ură 

faţă de credinţă în diverse locuri din România în-

tre 1950 şi 1970», a spus Florentin Crihălmeanu.

În cel mai scump oraş din ţară, 
Primăria cumpără apartamente
Primăria municipiului Cluj-Napoca a iniţiat procedura de consultare publică privind procedura de achiziţie 
de pe piaţa liberă a unor imobile cu destinaţia de locuinţe sociale. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Compania Transport 

Public Cluj-Napoca 

a anunţat că va pune 

la dispoziţie mai multe 

sisteme de tip POS.

Anunţăm clienţii compani-

ei noastre că începând cu da-

tă de 2 mai 2019 se vor extin-

de punctele de vânzare unde 

se poate face plata cu cardul 

pentru titlurile de călătorie 

achiziţionate. 

Pe lângă cele 61 de auto-

mate de ticheting din staţiile 

CTP Cluj-Napoca SA, auto-

mate care în prezent permit 

plata cu cardul, se vor adau-

gă terminale POS în 8 locaţii 

ale centrelor de ticheting şi 

în 12 locaţii ale birourilor de 

bilete şi abonamente.

CTP continuă modernizarea!
Noi servicii de plată cu cardul vor fi introduse

• Abonamente ticheting 21 Decembrie 1989 – B-dul 21 
Decembrie 1989 nr. 79A
• Abonamente Piaţă 1 mai – Piaţa 1 mai fn
• Primăria Grigorescu – strada Alexandru Vlahuţa nr. 46-47
• Primăria Zorilor – strada Pasteur nr. 60
• Primăria Iris – piaţa Liebcknecht nr. 7-8
• Primăria Someșeni – strada Traian Vuia nr. 41
• Primăria Centrală – strada Moţilor nr. 7
• Primăria Mănăștur – Piaţa Ion Meșter nr. 10

• Abonamente 21 Decembrie 1989 – B-dul 21 Decembrie 1989 
nr. 79A
• Abonamente Opera – Piaţa Ștefan cel Mare nr. 23
• Abonamente Arte Plastice – staţia Arte Plastice
• Abonamente Bistriţei – staţia Bistriţei
• Abonamente Minerva – staţia Bucegi nr. 5
•• Bilete Minerva – staţia Minerva
• Abonamente Gara – piaţa Gării nr. 1-3
• Abonamente Zorilor – staţiaZorilor
• Abonamente Hexagon – staţia Radio România Cluj
• Abonamente Bucium – staţia Bucium
• Abonamente Memorandumului – staţia Memorandumului Sud

Locații centre ticheting 

Locații birouri bilete și abonamente

CTP- programul 
liniilor 18 şi 46 
de Paşte
Compania de Transport Public 
Cluj-Napoca SA informează pu-
blicul călător că, începând cu 
dată de 26 aprilie 2019, se su-
plimentează programul de 
transport în zilele de repaus pe 
liniile 18 (Str. Posada – Str. 
Voievodul Gelu) și 46 (Str. 
Eugen Ionesco – P-ta Ștefan cel 
Mare) , după cum urmează:
Linia 18 (zile repaus)
Plecări Voievod Gelu: 6:40 – 
8:00 – 9:15 (parcare) – 12:30 
– 13:50 – 15:20 – 16:50 – 
18:15 (parcare);
Plecări Posada: 7:40 – 9:00 – 
13:30 – 15:00 – 16:30 – 18:00.
Linia 46 (zile repaus)
Plecări Eugen Ionesco: 7:20 – 
8:40 – 13:10 – 14:40 – 16:10 
– 17:40;
Plecări P-ta St. cel Mare: 7:00 – 
8:20 – 12:45 – 14:10 – 15:40 
– 17:10 .

Pe scurt

Cunoscut deja pentru 

derapajele suburbane, 

ţinta unora fi ind chiar 

clujenii, Mircea Badea nu 

a ratat o nouă ocazie să-l 

atace pe primarul munici-

piului Cluj-Napoca. 

Realizatorul TV susţine 

că a urmărit „secvenţe 

oribile” atunci când în 

imagini apărea Emil Boc, 

şef de galerie la Roeun, 

şi că nu înţelege valul de 

simpatie pentru Halep&Co 

după înfrângerea dramati-

că în faţa franţuzoaicelor.

„Eu nu sunt pasionat, pe 

mine nu m-a interesat. Am 

văzut nişte secvenţe oribile, 

am văzut pe un Emil Boc foar-

te mic, cu o tobă mare, spri-

jinită pe o burtă şi mai mare. 

N-am putut să mă uit.

Pe bune, unii se întreabă 

zile la rând de ce a pierdut 

România semifi nala cu Fran-

ţa? Zici că a jucat România 

la fotbal cu Insulele Feroe şi 

se întreabă oamenii de ce a 

învins Insulele Feroe pe Ro-

mânia. Pe bune?! Răspunsul 

la întrebarea perfect cretină 

«de ce România a pierdut cu 

Franţa?» e pentru că Româ-

nia a jucat cu Franţa! Dacă 

România ar fi  jucat în semi-

fi nala Campionatului Mon-

dial de Fotbal cu Germania, 

s-ar mai fi  întrebat unii zile 

la rând de ce a pierdut Ro-

mânia cu Germania? Poate 

pentru că România a jucat 

cu Germania, nu?”, a decla-

rat Badea la emisiunea În 

gura presei.

„Nu am văzut atât de mult 

sufl et românesc, atât de mul-

tă pasiune pentru tricolor cât 

am văzut la Rouen. Aseme-

nea momente, precum cele 

de la intonarea imnului naţi-

onal... cred că nici în Sala 

Polivalentă (n.red. din 

Cluj-Napoca) nu a răsunat 

imnul mai tare decât în sala 

de la Rouen. A fost ceva de 

vis! Echipa Franţei a venit la 

fi nal şi a aplaudat galeria Ro-

mâniei. [...] Parcă centrul Ro-

eunului era centrul Clujului, 

la fi ecare colţ de stradă erau 

români, la fi ecare terasă erau 

români care serveau o cafea 

sau o bere, într-o manieră ci-

vilizată, europeană, cu res-

pect. [...] N-am avut timp să 

pun mâna pe telefon, am 

fost o singură dată ieşit la 

baie în cele două zile! ş...ţ 

Sâmbătă, sala a fost domi-

nată de români, a doua zi 

şi-au adus francezii fanfa-

ră ca să acopere românii!”, 

a povestit edilul despre ex-

perienţa din Hexagon.

Mircea Badea continuă 
jignirile la adresa lui Emil Boc
În timp ce toată țara a urmărit cu sufletul la gură duelul fetelor 
din semifinalele Fed Cup, moderatorul de la Antena 1 spune 
că „nu l-a interesat” calificarea în finală.

Mircea Badea nu ratează nicio ocazie să-l atace pe primarul municipiului Cluj-Napoca

În scurt timp de la primirea 

sesizării, poliţiştii clujeni 

au depistat şi identifi cat 

în trafi c un bărbat bănuit 

de sustragerea unui autove-

hicul dintr-o benzinărie. 

Bărbatul a fost reţinut pen-

tru 24 de ore, iar autovehiculul 

a fost predat proprietarului.

La data de 23 aprilie, în ju-

rul orei 17:40, am fost sesi-

zaţi prin apel 112 cu privire 

la faptul că un bărbat a sus-

tras un autoturism din incin-

ta unei benzinării de pe vari-

anta ocolitoare a comunei A-

pahida, profi tând de neaten-

ţia proprietarului.

Imediat după sesizare, au-

tovehiculul a fost dat în ur-

mărire tuturor echipajelor de 

poliţie afl ate în teren, iar la 

circa 10 minute poliţiştii l-au 

interceptat în trafi c, fi ind 

oprit pe Bulevardul Muncii. 

Astfel, autovehiculul a fost 

blocat în trafi c, iar conducă-

torul auto identifi cat.

În urma verifi cărilor, s-a sta-

bilit că este vorba despre un 

bărbat în vârstă de 24 de ani, 

din judeţul Maramureş. Auto-

vehiculul, în valoare de circa 

7.000 de euro, a fost recupe-

rat şi predat proprietarului.

Având în vedere probato-

riul administrat, poliţiştii l-au 

reţinut pe bărbat pentru 24 de 

ore, acesta fi ind cercetat pen-

tru furt, faptă prevăzută şi pe-

depsită de Codul penal. În con-

tinuare se fac cercetări pentru 

stabilirea întregii activităţi in-

fracţionale a bărbatului. 

Scene desprinse din filmele de acţiune la Cluj
Tânăr blocat în trafic după ce a furat o mașină dintr-o benzinărie
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După subvenţionarea chi-

riei pentru persoanele 

nevoiaşe, acum municipa-

litatea clujeană vrea să 

cumpere apartamente (cu 

1,2 şi 3 camere) pe care 

să le transforme în locuinţe 

sociale. Clujenii sunt che-

maţi să-şi spună punctele 

de vedere până în 10 mai.

Municipalitatea susţine că 

a luat această decizie după 

ce, anual, acordă în medie 15 

locuinţe sociale în condiţiile 

în care numărul de cereri es-

te de aproximativ 400 pe an.

„În strategia de dezvoltare 

a municipiului Cluj-Napoca 

2014-2020 la capitolul «Clujul 

incluziv» se menţionează că 

un oraş incluziv este un oraş 

în care ne simţim acasă, în ca-

re ne împărtăşim bucuriile şi 

greutăţile, iar incluziunea so-

cială presupune asumarea res-

ponsabilităţii faţă de cei care 

nu reuşesc să obţină resurse-

le necesare pentru a duce un 

trai obişnuit. Lipsa resurselor 

material, locuirea inadecvată 

sau segregată, nivelul de şco-

larizare scăzut, munca fără for-

me legale, dependenţa de sub-

stanţe sau comiterea unor in-

fracţiuni constituie factori ai 

excluziunii sociale. Pentru a 

curma acest cerc vicios sunt 

necesare măsuri de incluziu-

ne social integrate care să fa-

ciliteze accesul la educaţie, 

muncă decent, servicii socia-

le, servicii de sănătate, locui-

re decentă şi participare în via-

ţa socială a oraşului. O inclu-

ziune reală şi sustenabilă tre-

buie să aibă în vedere şi mă-

suri care să faciliteze accesul 

la o locuinţă adecvată pentru 

persoanele marginalizate soci-

al sau afl ate în risc de margi-

nalizare şi excluziune socia-

lă”, îşi justifi că decizia Primă-

ria Cluj-Napoca.

Toate locuinţele sociale 
din Cluj-Napoca 
sunt ocupate

Instituţia mai spune că 

problematica locuirii este una 

„deosebit de difi cilă din ca-

uza fondului mult diminuat 

de locuinţe afl ate în proprie-

tatea municipalităţii”.

„Conform datelor ultimu-

lui recensământ al popula-

ţiei (2011), în România erau 

8.722.398 locuinţe, din ca-

re doar 98.263 erau locuin-

ţe proprietate de stat. Con-

form acestor date, la nive-

lul judeţului Cluj exista un 

stoc de locuinţe convenţio-

nale de 312.886 unităţi, din 

care doar 2.537 se aflau în 

proprietatea statului. La ni-

velul municipiului Cluj-Na-

poca existau 129.837 locu-

inţe, din care 98,1% în pro-

prietate privată şi 1,3% în 

proprietate de stat. În anul 

2014, stocul de locuinţe din 

fondul public în municipiul 

Cluj-Napoca era de 1.554 u-

nităţi, adică sub 1,5% din 

totalul de locuinţe din oraş. 

Stocul a inclus 174 locuin-

ţe construite prin programul 

ANL, 1.368 locuinţe socia-

le şi locuinţe din fondul lo-

cative de stat, ocupate în 

proporţie de 100% şi 12 lo-

cuinţe de necesitate”, trans-

mite municipalitatea.

Nimeni nu îi primeşte 
în chirie pe cei 
de la Pata Rât?

Conducerea Primăriei 

aminteşte că acordă subven-

ţii pentru chirie persoanelor/

familiilor care se afl ă în risc 

de marginalizare.

„O altă alternativă la numă-

rul redus de locuinţe sociale la 

nivelul municipiului, raportat 

la numărul de cereri, este cea 

a achiziţionării de locuinţe de 

la persoane fi zice şi juridice (a-

partamente cu 1,2 şi 3 came-

re), cu destinaţa de locuinţe so-

ciale. În acest fel, prin achizi-

ţionarea de locuinţe disparate, 

se evită situaţia creării unor 

blocuri sau cartiere întregi de 

locuinţe sociale dedicate în ex-

clusivitate grupurilor vulnera-

bile. Imobilele vor fi  achiziţio-

nate cu bani de la bugetul lo-

cal”, transmite Primăria, fără a 

preciza câte locuinţe va achi-

ziţiona sau câţi bani va plăti pe 

aceste apartamente.

Reamintim că la începu-

tul lunii aprilie, zeci de per-

soane au fost evacuate de pe 

strada Vlad Țepeș şi au fă-

cut scandal în Consiliul Lo-

cal solicitând locuințe soci-

ale. Ei spuneau la acea dată 

că degeaba subvenționează 

municipalitatea chiria că nu 

găsesc proprietari dispuși să 

îi primească.

În cel mai scump oraş din ţară, Primăria 
cumpără apartamente pentru cei de la Pata Rât
Primăria municipiului Cluj-Napoca a iniţiat procedura de consultare publică privind procedura 
de achiziţie de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe cu destinaţia de locuinţe sociale.

La începutul lunii aprilie, zeci de persoane au fost evacuate de pe strada Vlad Ţepeş

Extinderea Parcului 

Etnografi c – cel mai 

mare din ţară – vizează 

o suprafaţă de peste 42 

de hectare, cu o investiţie 

de 10 milioane de euro, 

în care sunt incluse şi 

poiana, respectiv Pădurea 

Hoia, susţine Consiliul 

Judeţean Cluj.

Concret, prin proiect se pro-

pun următoarele obiective de 

investiţii:

– Centrul de Vizitatori al 

Parcului Etnografi c Naţional 

,,Romulus Vuia” – compus 

din punct de informare turis-

tică, sală multifuncţională eve-

nimente, expoziţii, cafeterie, 

depozite;

– Centrul Administrativ al 

Parcului Etnografi c Naţional 

„Romulus Vuia” – compus 

din birouri administrative, 

zonă seminarii, zonă lucră-

tori Parcul Etnografi c, ateli-

er de dulgherie;

– Satul de Vacanţă – sec-

tor pentru ateliere cu temati-

că etnografi că – compus din 

Şură de joc, case în stilul tra-

diţional românesc/săsesc/ma-

ghiar, ateliere de prelucrare a 

lemnului, a textilelor, respec-

tiv ateliere de olărit şi pictu-

ră tradiţională;

– Pădure-Parc Hoia – ca-

re presupune amenajarea pă-

durii-parc Hoia, amenajarea 

pajiştii estice cu o scenă în 

aer liber şi a pajiştii vest 

drept loc pentru evenimen-

te în aer liber, realizarea unor 

promenade pe aleea Muze-

ului Etnografi c şi pe cornişa 

Dealului Hoia cu posibilita-

tea de legătură până în zo-

na Dealului Cetăţuia, ame-

najare bike-park, locuri de 

joacă pentru copii, parc ca-

nin, circuite de gimnastică 

în aer liber, respectiv ame-

najări pentru hrănirea ani-

malelor sălbatice şi picnic.

„Redăm clujenilor cel mai 

mare parc etnografi c şi cre-

ăm un complex modern, cul-

tural, cu facilităţi moderne 

pentru petrecerea timpului 

liber. Este esenţială respec-

tarea integrităţii peisajului 

Pădurii Hoia şi limitarea in-

tervenţiilor în zonă la cele 

necesare asigurării unei fa-

cilităţi în utilizarea spaţiilor 

şi îmbunătăţirea funcţiona-

lă şi estetică a acestora”, a 

declarat Alin Tişe, preşedin-

tele Consiliului Judeţean Cluj.

Dealul Hoia, 
instabil de câţiva ani

Doar că situaţia în zona 

Hoia nu este atât de roz pre-

cum pare. În urmă cu doar 

un an, Monitorul de Cluj sem-

nala că alunecările de teren 

de la Tetarom I costă buge-

tul judeţului Cluj peste 7 mi-

lioane de euro. Problemele 

de stabilitate ale versantului 

care susţine Parcul Etnogra-

fi c au fost identifi cate încă 

din luna septembrie 2014, 

atunci când s-au constatat 

existenţa unor fi suri pronun-

ţate de peste 50 m în teren. 

După ce Consiliul Judeţean 

a plătit către ACI suma de 1,9 

milioane lei pentru consoli-

darea versantului, s-a produs 

o nouă alunecare de teren în 

noiembrie 2015. Ulterior, ju-

deţul Cluj a încheiat cu Uni-

versitatea Tehnică Cluj-Na-

poca (UTCN) un contract de 

servicii de expertiză tehnică 

pentru stabilitatea versantu-

lui nordic al dealului Hoia. 

Următorul pas a fost plata de 

către Consiliul Judeţean a su-

mei de 2 milioane de lei fă-

ră TVA către Hidroconstruc-

ţia SA Cluj pentru noi lucrări 

de stabilizare a versantului 

nordic al Dealului Hoia.

Ecolgiștii preocupați 
de tăierile ilegale

De asemenea, ecologiştii 

îşi manifestă la rândul lor 

îngrijorarea privind conser-

varea şi protejarea Pădurii 

Hoia-Baciu. La începutul lu-

nii martie, specialişti, acti-

vişti de mediu, dar şi oameni 

politici şi iubitori ai Cluju-

lui s-au întâlnit în cadrul u-

nei dezbateri pe tema tăieri-

lor masive din pădure. „Dez-

batem cum se pot implica au-

torităţile mai bine, de ce e 

necesar un nou plan de ame-

najament, dar şi despre cum 

se va modifi ca zona limitro-

fă pădurii prin extinderea Par-

cului Etnografi c şi a fermei 

USAMV, care vor aduce mii 

de clujeni şi de turişti în pă-

dure în fi ecare weekend”, 

menţiona deputatul indepen-

dent Adrian Dohotaru.

Parcul Etnografic se extinde, Dealul Hoia se „scurge” la vale

Potrivit ultimelor date 
imobiliare, apartamentele 
se vând cu 1.566 de eu-
ro/metro pătrat. 
Locuinţele vechi ajung la 
1.578 de euro pe metru 
pătrat, iar cele noi la 
1.553 de euro pe metru 
pătrat. Comparativ, în 
București, apartamentele 
se vând cu 1.327 de euro 
pe metru pătrat.

Cluj-Napoca, 
cel mai scump 
oraş din ţară

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
 „Pe partea socială, dincolo 
de programul de locuințe sociale, 
pe care îl avem în fi ecare an, anul acesta 
vor fi  fi nalizate locuințele de pe strada 
Ghimeșului și vor începe altele, 
am introdus programe care vizează 
subvenția la chirie, cred că suntem 
printre puținii din România care aplicăm 
acest program. În primul rând, să știe 

lumea că dacă apelează la acest 
program pentru a subvenționa chiria 
cu până la un maxim de 1.400 de lei, 
nu este exclus de la programul de locuință 
socială. În bugetul pentru 2019 vom avea 
2 milioane de euro pentru achiziționarea 
de locuințe sociale, altele decât cele 
care se construiesc pe fonduri publice. 
Astăzi, nimeni nu stă sub cerul liber“
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Promisiunea spitalelelor 

regionale din programul 

de guvernare al PSD a 

rămas doar o vorbă scri-

să pe hârtie. 

În aproape 2 ani şi jumă-
tate nu s-a avansat nicio eta-
pă în realizarea lor, deşi 150 
de milioane de euro sunt pe 
masa Comisiei şi aşteaptă 
doar să fi e cheltuiţi. Proiec-
tele privind spitalele regio-
nale din Cluj, Craiova şi Iaşi 
nu reuşesc să fi e fi nanţate 
din fonduri europene pen-
tru că Ministerul Sănătăţii 
nu-şi face treaba, iar Guver-
nul României refuză să 
schimbe procedurile de ac-
cesare a banilor. În aceste 
condiţii, liberalii de la Cluj 
au decis să acceseze direct 
fi nanţarea pentru construc-
ţia spitalului regional. Şi eu-
roparlamentarul liberal Ma-
rian Jean Marinescu s-a 
adresat în scris Comisiei Eu-
ropene şi Ministerului Să-
nătăţii şi a livrat soluţiile 
pentru accesarea directă a 
fondurilor pentru spitalul 
Regional Craiova. Realita-
tea din teren este, însă, cel 
mai sugestiv răspuns.

În anul 2015, Guvernul 

Ponta a inclus 3 dintre cele 

8 spitale regionale promise 

în fi nanţarea cu fonduri eu-

ropene nerambursabile, iar 

benefi ciarul agreat de Comi-

sia Europeană era Ministerul 

Sănătăţii din România. Au 

trecut patru ani de atunci, iar 

ministerul condus de PSD ba-

te pasul pe loc.

Ministrul Pintea se ascun-

de în spatele procedurilor şi 

ridică din umeri având grijă 

să dea tot timpul vina pe alt-

cineva. Ba chiar a declarat că 

o amânare până în anul 2024 

ar fi  benefi că pentru că Ro-

mânia ar obţine unele avan-

taje în anii următori. Însă, 

până când ministrul Pintea 

se decide, cele 150 de mili-

oane de euro rămân la Bruxel-

les şi politicienii liberali nu 

pot accepta asta. La Cluj, ad-

ministraţia liberală a judeţu-

lui a început lupta cu Guver-

nul de la Bucureşti pentru a 

avea dreptul să acceseze di-

rect banii.

Clujul este pregătit 
să înceapă lucrările

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, liberalul Alin 

Tişe, s-a adresat direct Comi-

siei Europene: ”Vă rugăm să 

agreaţi şi propuneţi modifi -

carea Programului Operaţio-

nal în sensul înlocuirii minis-

terului, ca aplicant eligibil, 

cu unităţile administrativ-te-

ritoriale pe raza cărora s-a 

decis amplasarea spitalelor 

regionale. Iniţiativa va per-

mite Consiliului Judeţean Cluj 

să demareze realizarea pro-

iectului Spitalului Regional 

care este prioritar pentru noi”. 

Cu alte cuvinte, Consiliul Ju-

deţean Cluj cere Comisiei Eu-

ropene să scoată Ministerul 

Sănătăţii din circuitul fi nan-

ţării spitalului regional Cluj.

Răspunsul Comisiei Euro-

pene a fost simplu: ”Progra-

mul Operaţional poate fi  mo-

difi cat la cererea autorităţilor 

naţionale. Nu este de compe-
tenţa Comisiei să decidă asu-
pra benefi ciarilor individu-
ali. Acest aspect intră în res-
ponsabilitatea Guvernului 
României”. Ca atare, guvernul 

trebuie să notifi ce Comisia Eu-

ropeană că este de acord să 

lase regiunile să acceseze di-

rect fondurile pentru spitalele 

regionale. Până acum, acordul 

guvernului nu a venit.

La Cluj, însă, administra-

ţia liberală nu renunţă şi a 

pregătit deja terenul pentru 

construcţia spitalului. ”Noi nu 

putem să stăm cu mâinile în 

sân. Am gestionat până acum 

proiecte cu fonduri europene 

de 200 de milioane de euro. 

Avem terenul pregătit pentru 

spitalul regional. Am făcut de-

ja toate demolările necesare 

pe terenul pe care Consiliul 

Judeţean Cluj l-a predat pen-

tru acest proiect. Doar nu e-

ra să stăm să stăm la infi nit 

la mâna guvernului”, a spus 

Alin Tişe, preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj.

Craiova e dusă cu vorba 
de ani şi ani

La Craiova se vorbeşte de 

mai bine de 10 ani despre Spi-

talul Regional care ar urma să 

îi deservească pe cei 3 mili-

oane de locuitori din sud-ves-

tul României. Pentru autori-

tăţile locale şi judeţene de la 

PSD, spitalul regional Craio-

va este însă doar subiect de 

campanie electorală.

Candidatul PNL la alegeri-

le europarlamentare, Marian 

Jean Marinescu, a făcut ne-

numărate demersuri la Comi-

sia Europeană şi la Ministe-

rul Sănătăţii pentru a mişca 

proiectul spitalului Regional 

Craiova. “Lucrurile sunt foar-

te uşor de rezolvat. Dar nu 

există dorinţă la nivelul pute-

rii PSD”, spune Marinescu.

El declară că este foarte 

clar pentru toată lumea că 

anul acest nu se va pune ni-

cio cărămidă la baza spita-

lului regional din Craiova. 

“Mie chiar îmi pasă de spi-

talul ăsta şi mă doare că se 

bate pasul pe loc. Haideţi să 

vedem seria minciunilor apli-

cate în subiectul spitalului 

ăsta de care toată regiunea 

are nevoie. În decembrie, Mi-

nisterul Sănătăţii a minţit că 

studiul de fezabilitate este 

gata. Comisia Europeană a 

spus că nu. Preşedintele CJ 

Dolj, Ion Prioteasa, ne tot 

spune că se face. Cum să se 

facă dacă în bugetul judeţu-

lui şi al Guvernului nu sunt 

alocate co-fi nanţările naţio-

nale pentru proiectul spita-

lului? Este o altă minciună. 

PSD ne amăgeşte pe toţi de 

ani şi ani. De ce Doljul nu 

se ridică şi nu îşi uneşte vo-

cea cu Clujul să ia banii di-

rect de la Comisia Europea-

nă? Pentru că nu vor să ri-

dice vocea la propriul Gu-

vern, le e frică că reţeaua de 

relaţii se va distruge. Iar în 

timpul ăsta, Oltenia nu are 

un spital de pediatrie şi are 

doar o sută de paturi pentru 

întreaga regiune la oncolo-

gie. Este crimă ce se întâm-

plă aici”, spune Marinescu.

Spitalul Regional Iaşi – 
victima grupărilor 
din PSD

La Iaşi, proiectul viitoru-

lui spital regional a căzut 

victima războiului politic din-

tre preşedintele Consiliului 

Judeţean Iaşi, pesedistul Ma-

ricel Popa, şi primarul Mi-

hai Chirică. Deputatul PNL 

de Iaşi, Marius Bodea spu-

ne tranşant: ”Unde există un 

pesedist la putere, nu există 

implicare în niciun proiect, 

în nimic. La Iaşi, avem 2 pe-

sedişti care fac parte din 2 

grupări rivale din PSD. Se 

acuză permanent unul pe al-

tul, îşi plătesc poliţe şi îşi 

urmează interese proprii. 

Proiectul spitalului regional 

a fost îngropat în acest con-

fl ict – a fost schimbat am-

plasamentul spitalului în 

funcţie de interese imobilia-

re oculte, iar asta s-ar putea 

să ne coste proiectul”.

Deputatul Bodea spune că 

PNL a făcut în mod repetat 

apeluri publice ca acest pro-

iect să se mişte. ”Cei doi tre-

buie să lase la o parte con-

fl ictele politice şi să urmă-

rească interesele cetăţenilor. 

Ei uită că spitalul regional 

Iaşi urmează să deservească 

3,5 milioane de români. Da-

că vocile de la Iaşi s-ar fi  u-

nit cu cele de la Cluj şi Cra-

iova, în acest moment eram 

mult mai avansaţi în acest 

proiect”, a adăugat deputa-

tul Bodea.

Verde de la Comisia Europeană, roşu de la Guvern

Săptămâna trecută, jurna-

lista de investigaţie 

Emilia Şercan, specializa-

tă în anchetele privind 

plagiatele în rândul înalţi-

lor demnitari şi al condu-

cerii unor instituţii 

de invăţământ, cel 

mai recent la Academia 

de Poliţie, a fost amenin-

ţată cu moartea.

În fragmentul din mesajul 

de ameninţare pe care Emilia 

Şercan l-a redat ulterior pe Fa-

cebook scria: „Trimitem acest 

mesaj cu scopul de a preveni 

ce va urma, totul depinde de 

tine. Opreşte toate activităţi-

le pe care le ai în desfăşura-

re... dacă nu vrei să urmeze 

calvarul! Vrei să ajungi [...]”. 

Continuarea a fost cenzurată, 

spune Şercan, „pentru a-i pro-

teja pe cei dragi”.

„Mesajul vine în contextul 

în care de trei săptămâni pu-

blic în mod constant informa-

ţii despre tezele de doctorat 

plagiate de la Academia de 

Poliţie, instituţie afl ată în sub-

ordinea Ministerului de Inter-

ne, iar alte materiale erau în 

pregătire. [...] Am încercat să 

îmi explic de de am primit a-

ceste ameninţări: dezvăluiri-

le legate despre Academia de 

Poliţie, aşa cum am scris în 

penultima mea anchetă pu-

blicată pe PressOne, riscă să 

lase instituţia fără o bună par-

te dintre profesorii care au 

doctoratele susţinute acolo şi 

care, cel mai probabil, sunt şi 

ele plagiate. Pentru un profe-

sor, o teză de doctorat plagi-

ată înseamnă încheierea cari-

erei academice. Conţinutul 

mesajului sugerează că ame-

ninţarea este legată de subiec-

tele la care lucrez acum”, ex-

plica Emilia Şercan.

Aceasta a depus plângere 

la Poliţia Capitalei, infor-

mând de asemenea ministrul 

de Interne şi şeful IGPR des-

pre aceste ameninţări. Ulte-

rior, Carmen Dan a precizat 

că „a luat act de îngrijorarea 

exprimată în spaţiul public, 

inclusiv de asociaţiile Repor-

ters sans frontieres/ Repor-

ters Without Borders/ RSF şi 

ActiveWatch”, referitoare la 

ameninţarea primită de Emi-

lia Şercan. „Îi asigur pe toţi 

cei interesaţi că Direcţia Ge-

nerală de Poliţie a Munici-

piului Bucureşti a demarat 

cercetările în acest caz şi tra-

tează cu responsabilitate an-

cheta”, a scris ministrul de 

Interne, pe Facebook.

Acum, poliţiştii l-au iden-

tifi cat pe bărbatul care a ame-

ninţat-o pe jurnalista de in-

vestigaţie, el fi ind ofi ţer de 

poliţie, angajat al Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cu-

za” din Bucureşti, au preci-

zat, miercuri, surse judiciare. 

Ofi ţerul de poliţie Adrian Geor-

ge Bărbulescu a fost depistat 

pe raza municipiului Slatina 

şi va fi  adus, în calitate de 

suspect, la Bucureşti, unde 

sunt puse în aplicare două 

mandate de percheziţie. Geor-

ge Adrian Bărbulescu activa 

în cadrul biroului de coope-

rare inter-universitară al Aca-

demiei de Poliţie, unde fuse-

se angajat imediat după ab-

solvire, în 2018, informează 

sursele citate.

„Sunt într-o evidentă sta-

re de consternare. Un ofi ţer 

de poliţie, pus să apere legea, 

ameninţă cu moarte un zia-

rist de investigaţie. Este ini-

maginabil aşa ceva! Sper că 

de data asta va exista puţină 

onoare prin structurile de con-

ducere ale Academiei de Po-

liţie”, a reacţionat Emilia Şer-

can pe Facebook.

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA!

Jurnalist de investigații ameninţat 
cu moartea de un ofițer de poliție

Jurnalista Emilia Șercan este autoarea unei serii de dezvăluiri 
despre plagiatele și doctoratele pe pile de la Academia de Poliție
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Locuitorii din Turda şi 

zonele învecinate nu mai 

sunt nevoiţi să bată dru-

mul Clujului pentru a-şi 

face paşaport.

Începând de miercuri, în 

cadrul Biroului Unic de Servi-

cii Publice Turda a fost pus la 

dispoziţia cetăţenilor Serviciul 

de Paşapoarte. La eveniment 

au participat prefectul judeţu-

lui Cluj, Ioan Cherecheş şi pri-

marul Cristian Matei.

Încă de la înfi inţarea Biro-

ului Unic, ne-am propus să in-

cludem şi acest serviciu pen-

tru cetăţenii oraşului nostru. 

Ne bucurăm că am reuşit acest 

lucru într-un timp scurt şi am 

putut elimina astfel o serie de 

drumuri nedorite către Cluj-Na-

poca”, anunţau în urmă cu câ-

teva zile reprezentanţii admi-

nistraţiei locale.

Serviciului de Paşapoarte 

proaspăt inagurat va funcţiona 

la Turda în fi ecare zi de mier-

curi între orele 9.30 şi 14:30.

„Se înfiinţează Serviciul 

de Paşapoarte în cadrul Bi-

roului Unic de Servicii Pu-

blice Turda. Începând cu da-

ta de 24 aprilie, toţi turde-

nii vor putea beneficia de 

serviciul de paşapoarte la 

Turda, în cadrul Biroului U-

nic, fiind scutiţi de la a par-

curge drumuri nedorite că-

tre Municipiul Cluj-Napoca 

în acest sens.

Turda are serviciu 
de paşapoarte

În timp ce primarul 

comunei Floreşti, Horia 

Şulea, se laudă că fl oreş-

tenii fac colectare selecti-

vă a gunoiului, fl oreştenii 

caută unde să ducă guno-

iul la reciclat, fi indcă 

punctele de colectare 

nu funcţionează.

La sfârşitul anului trecut, 

Şulea declara că scopul ma-

jorării taxei de salburitate în 

Floreşti este creşterea simţu-

lui civic şi a colectării selec-

tive, pentru a nu se mai ajun-

ge la probleme cu deşeurile. 

În urmă cu puţin timp, a spus 

că este mulţumit de cum evo-

luează lucrurile în Floreşti în 

privinţa gunoaielor.

„În vatra satului colecta-

rea selectivă se face cu suc-

ces. Oamenii au prins ideea, 

le convine, au înţeles şi fac 

colectare selectivă. Avem şi 

cele trei puncte în care se dau 

vouchere în contravaloarea 

materialelor reciclabile depu-

se acolo. Eu zic că se face co-

lectare selectivă şi de acolo 

rezultă că amenzile pe care 

le plătim la mediu sunt din 

ce în ce mai mici”, a decla-

rat Horia Şulea.

Din trei puncte 
de colectare, 
unul nu funcţionează

Însă, dintre cele trei punc-

te, unul nu este funcţional de 

mai bine de două săptămâni, 

spun fl oreştenii. În jurul punc-

tului de colectare s-au adunat 

gunoaiele.

„Oare unde se mai poate 

duce gunoiul colectat selectiv 

în Floreşti? Automatul de re-

ciclare de pe strada Someşu-

lui nu funcţionează de două 

săptămâni”, a scris un fl oreş-

tean pe reţelele de socializare.

Prea puţine 
centre de colectare

Alţii în schimb se plâng că 

nu merită să depună un efort 

pentru colectarea selectivă din 

cauză că suma pe care o pri-

mesc în schimbul materiale-

lor reciclate nu le acoperă cos-

tul combustibilului pe care îl 

consumă până la punctele de 

colectare.

„Am adunat câteva zeci de 

sticle şi borcane din balcon şi 

am intenţionat să le duc la cen-

trul Sigurec. Nici motorina nu 

mi-o scoteam. La 0,10 lei kg nu 

se va înghesui nimeni să bată 

drumul până acolo. Datoria ci-

vică o să mi-o fac atunci când 

o să am pubele în punctul gos-

podăresc al blocului. Nu am de 

gând să consum motorină 4 

km dus-întors ca să dau statu-

lui kilogramul de sticlă cu 0.10 

bani iar el, statul, să o vândă 

fabricilor cu 1 leu bucata”, a 

scris o fl oreşteancă.

Amenzi pentru gunoi

Sute de amenzi au fost apli-

cate fl oreştenilor care nu au s-au 

declarat pentru salubritate.

„Au fost 700 de amenzi 

date. Pentru cei care vin din 

proprie iniţiativă nu se mai 

dau amenzi. Pentru cea ca-

re s-a făcut impunerea din 

ofi ciu se dă amendă, se în-

casează şi din amenzi, dar 

într-adevăr mai sunt care nu 

au plătit. 

Problema deşeurilor în 

Floreşti este azi destul de bi-

ne rezolvată. Mai sunt mici 

excepţii, dar peste tot apr 

probleme şi sincope. Sunt 

destul de mulţi fl oreşteni ca-

re ori uită să mai plătească 

serviciul de ridicări menaje-

re, ori nu s-au înscris”, au 

spus reprezentanţii adminis-

traţiei locale Floreşti.

Şulea se laudă cu colectarea selectivă
Floreştenii se plâng însă că punctele de reciclare nu funcţionează

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Strada Valea Gârbăului 

din Floreşti este locul per-

fect pentru a-ţi distruge 

maşina. Gropile sunt una 

lângă alta şi se adâncesc 

pe zi ce trece.

Strada Valea Gârbăului a 

ajuns să fi e aproape imprac-

ticabilă. Drumul a fost „câr-

pit” de câteva ori, însă repa-

raţiile, făcute de pomană, nu 

au ţinut. Uneori, gropile sunt 

umplute cu pietriş care dispa-

re după prima ploaie.

„E greu să spui ceva des-

pre drumul de access pre Va-

lea Gârbăului şi strada Răzoa-

re fără să te enervezi sau să fi i 

sarcastic. Cert este că în anul 

2019 un drum de acces pe ca-

re trec zilnic mii de oameni, 

arată ca după bombardament. 

Şi nu este nimic nou, din pă-

cate. De cel puţin un an de zi-

le este la fel. În fi ecare zi mă 

chinui să fac slalom printre 

cratere ca să nu îmi stric ma-

şina. Drum drept pe care îl par-

curg pe bucăţi cu 2-3 km/h,m 

ocolind gropi, pietoni care nu 

au trotuar şi care abia se văd 

noaptea din lipsa sistemului 

de iluminat. Ireal este faptul 

că s-a încercat repararea dru-

mului în cel mai domânesc stil 

posibil, prin acoperirea găuri-

lor cu pietre care la prima ploa-

ie s-au spălat şi, pe lângă as-

ta, au rămas şi pietrele care 

sar spre parbriz. E atţt de greu 

să asfaltezi câteva sute de me-

tri de drum? Eu sper să prind 

momentul când pot să merg 

fără să-mi fac griji că îmi rup 

maşina în drum spre casă sau 

serviciu”, a spus Andrei, un 

tânăr care locuieşte în zonă.

Pericol pentru pietoni

De multe ori, încearcă să 

facă slalom printre gropi, 

părăsind astfel parţial caro-

sabilul sau trecând pe con-

trasens. Din cauza nume-

roaselor curbe, de multe ori 

şoferii îşi pun viaţa în peri-

col, pentru a-şi salva maşi-

na. De asemenea, lipsa tro-

tuarului pune în pericol şi 

pietonii care circulă pe drum, 

mai ales pe mămicile care 

îşi scot copilaşii la o plim-

bare cu căruciorul.

„Este extreme de pericu-

los, că nu este trotuar în con-

diţiile în ca sunt foarte mul-

ţi copii mici şi mămici cu că-

rucioarele pe strada pe care 

maşinile fac jaloane”, a spus 

Andreea, o tânără care locu-

ieşte în zonă.

Drum reabilitat în 
primăvară?

Acea zonă ar fi trebuit să 

facă parte din proiectul Cen-

turii de Sud şi atunci ar fi 

trebuit reabilitată odată cu 

construcţia drumului ocoli-

tor. Fiindcă lucrările au fost 

sistate, primarul Horia Şu-

lea a arătat milă faţă de lo-

cuitorii străzilor Valea Gâr-

băului şi Răzoare, aşa că la 

sfârşitul lunii iulie, s-au de-

marat lucrările de reabilita-

re a drumului. După plom-

barea gropilor ar fi trebuit 

turnat un nou strat de asflat, 

dar acest lucru nu s-a mai 

concretizat.

„Mie îmi pare rău că acum 

în 2019 mai discutăm des-

pre Valea Gârbăului. Din 

punctul meu de vedere, acest 

subiect trebuia închis 2017. 

Ştiţi ce am pătimit cu con-

structorul. Am încercat. Lu-

crările de modernizare vor 

trebui corelate cu ceea ce 

înseamnă demararea lucră-

rilor pe şoseaua de ocolire 

pe partea de Sud. În primă-

vara aceasta vom încerca să 

facem şi acolo drumurile 

practicabile până în momen-

tul în care, sper eu pe anul 

viitor, Centura de Sud să fie 

funcţională, la fel şi strădu-

ţele aferente. Dacă execu-

tantul lucrărilor ne-a lăsat 

cumva cu ochii în soare 

acum aproape un an de zi-

le, noi nu am renunţat la i-

dee şi vom merge înainte. 

Trecând peste disconfortul 

celor care locuiesc în zona 

respectivă, tot răul va fi spre 

bine. Este vorba despre in-

vestiţii care sunt prinse în 

programul de pe anul aces-

ta”, a declarat Horia Şulea, 

primarul comunei Floreşti.

În ultimii ani, zona s-a 

dezvoltat foarte mult şi din 

ce în ce mai mulţi tineri 

şi-au cumpărat sau închiri-

at locuinţe. Disperaţi din ca-

uza stării drumului, floreş-

tenii care locuiesc pe Valea 

Gârbăului sau pe Răzoare 

au încercat în repetate rân-

duri să îşi facă problemele 

auzite. Au vrut să proteste-

ze, au iniţiat o petiţie, acum 

rămâne de văzut dacă se va 

putea circula normal pe a-

ceastă stradă până la sfâr-

şitul primăverii.

Strada Valea Gârbăului din Florești, 
practicabilă din această primăvară?
Floreştenii aşteaptă ziua când vor putea circula normal pe acest drum

Strada Valea Gârbăului a ajuns să fi e aproape impracticabilă. Uneori, gropile sunt umplute cu pietriş care dispare după prima ploaie
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Sărbători fericite încărcate de lumi-
nă, seninătate, bucurie şi dragoste!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei Mărgău,

Petru Ungur

Sfi ntele sărbători de Paști Sfi ntele sărbători de Paști 
să vă aducă liniște în sufl et, să vă aducă liniște în sufl et, 

multă bucurie, sănătate, multă bucurie, sănătate, 
fericire și puterea de a dărui și fericire și puterea de a dărui și 

ajuta semenii.ajuta semenii.  

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Primarul comunei Cătina, Primarul comunei Cătina, 
Alexandru BotaAlexandru Bota

Primar l comunei Beliș
Viorel MatișViorel Matiș

Lumina Învierii să vă umple sufl et l 
de speranță, liniște, bucurii și iubire!

Hristos a Înviat!
Paște fericit!

Fie ca Sfi ntele Sărbători Fie ca Sfi ntele Sărbători 
Pascale să vă aducă multă Pascale să vă aducă multă 

sănătate şi să aveţi parte de sănătate şi să aveţi parte de 
tot ce vă doriţi. tot ce vă doriţi. 

Paşte fericit!Paşte fericit!

Primăria comunei Cășeiu,Primăria comunei Cășeiu,
 Silviu Boldor Silviu Boldor

Învierea Domnului să vă aducă 
armonie în casa si în gând, 

împăcare si regăsirea 
înţelepciunii în sânul familiei. 

Hristos a înviat!
Primarul comunei Călățele,

Vasile Tripon

Învierea Domnului să-ți 
umple sufl etul de lumină, 

ochii de lacrimile bucuriei, 
mintea de gânduri frumoase 

și inima de iubire! 

HRISTOS A INVIAT!

Paște  fericit!

Primarul comunei Ciurila,
Popa Teodor-Cristine 

 Sărbătoarea Învierii Domnului 
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
să vă aducă linişte în sufl et şi pe toţi 

cei dragi alături!

Primarul comunei Apahida,
Grigore Fati

Fie că sfânta sărbătoare 
a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 
patru taine divine: încredere, lumină, 

iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături 
de cei dragi şi numai realizări! 

Paște fericit!

Primarul cumnei Aiton,
Nicolae Făgădar

Să vă bucure Dumnezeu,  Să vă bucure Dumnezeu,  
să vă dea sănătate, să fiţi să vă dea sănătate, să fiţi 

împreună cât mai mult timp, împreună cât mai mult timp, 
iar bucuriile să ţină la iar bucuriile să ţină la 

distanţă toate necazurile! distanţă toate necazurile! 

Paşte fericit!Paşte fericit!

Primarul comunei Jucu,Primarul comunei Jucu,
Valentin Dorel PojarValentin Dorel Pojar

Fie ca spiritul Sfi ntelor sărbători de Fie ca spiritul Sfi ntelor sărbători de 
Paști să vă aducă lumină, căldură în Paști să vă aducă lumină, căldură în 

sufl et și multe momente pline de sufl et și multe momente pline de 
fericire și bucurie alături de familie și fericire și bucurie alături de familie și 

cei dragi! Hristos a Înviat!cei dragi! Hristos a Înviat!

Paște fericti!Paște fericti!

Primarul comunei DăbâcaPrimarul comunei Dăbâca
Emil CiobanEmil Cioban

Sfânta Sărbătoare a Învierii 
Domnului să vă aducă 

încredere, lumină, iubire şi 
speranță. 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primăria și Consiliul Local 
Aghireșu

Fie ca bucuria Învierii Fie ca bucuria Învierii 
Domnului să vă aducă Domnului să vă aducă 
în suflet liniște, pace și în suflet liniște, pace și 
fericirea de a petrece fericirea de a petrece 
aceste clipe magice aceste clipe magice 
alături de cei dragi. alături de cei dragi. 

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Primarul comunei Baciu,Primarul comunei Baciu,
Ioan Florin MureșanIoan Florin Mureșan
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Paștele este o promisiune 
pe care Dumnezeu 

o reînnoiște în fi ecare 
primăvară. 

Fie ca promisiunea 
de Paște să îți umple inima 

de pace și bucurie! 
Paște fericit!

Acad. Prof. Dr. 
Florin Stamatian

Sărbători binecuvântate și luminate alături de cei dragi!

Paște fericit!
Echipa Lemnul Verde

Lumina Sfi ntei Învieri să 
pătrundă în sufl etul și în inimile 

voastre bucurându-vă de 
minunea Învierii Domnului 

nostru Iisus Hristos!

Paște Fericit!

Primarul comunei Ploscoș,

Aurel Truță

Un înger blând din cer coboară, Se roagă-n 
taină, apoi zboară. De-acolo sus el ne trimite: 
Un zâmbet blând, o rază caldă Şi trei cuvinte: 

Hristos a Înviat!

Primarul comunei Mihai Viteazu, 
Ioan Zeng

Noaptea Sfântă Noaptea Sfântă 
a Învierii să vă lumineze a Învierii să vă lumineze 
sufl etele pentru a fi  mai sufl etele pentru a fi  mai 
buni, mai curaţi, buni, mai curaţi, 
mai înţelegători mai înţelegători 
și mai apropiaţi și mai apropiaţi 
de Dumnezeu! de Dumnezeu! 

Un Paște fericit Un Paște fericit 
alături de cei dragi!alături de cei dragi!

Primăria și Consiliul Local Primăria și Consiliul Local 
Tritenii de JosTritenii de Jos

RADP Cluj-Napoca 

Le urează clujenilor, clienţilor 
şi partenerilor un Paște fericit 
şi îmbelşugat alături de cei dragi. 

Sărbători fericite!

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea și pacea. 
Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile 
voastre, să vă lumineze viaţa și să vă aducă 

renaşterea credinței, speranței, bucuriei 
cu bunătate şi căldură în sufl ete! 

Hristos a Înviat!

Primarul comunei Țaga,
Romulus Mîrza

Lumina Învierii 
să vă umple sufl et l 
de speranță, liniște, 

bucurii și iubire!
Hristos a Înviat!

Paște fericit!

Primar l comunei Geaca,Primar l comunei Geaca,
Ioan MIRONIoan MIRON

Lumina Sfântă să ne facă viața mai Lumina Sfântă să ne facă viața mai 
frumoasă, casa mai bogată și masa frumoasă, casa mai bogată și masa 
îmbelșugată. Paște Fericit!îmbelșugată. Paște Fericit!

Primarul comunei Săcuieu,Primarul comunei Săcuieu,
Gheorghe CUCGheorghe CUC
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Anul aceasta a fost dedicat 

de către Sfântul Sinod satu-

lui românesc, în care mulţi 

dintre noi ne avem rădăci-

nile. În toată lumea creşti-

nă cea mai importantă zi 

este sărbătoarea Paştilor, 

dar, în mod special, satul 

românesc este pătruns 

până-n străfundul 

său de bucuria praznicului.

Lucian Blaga ne-a lăsat no-

uă tuturor o sintagmă, pe ca-

re o folosim adesea, chiar da-

că nu-i mai menţionăm auto-

rul: „Eu cred că veşnicia s-a 

născut la sat” . Şi afi rmaţia a-

ceasta o face în poezia „Sufl e-

tul satului”: „Eu cred că veş-

nicia s-a născut la sat/Aici o-

rice gând e mai încet,/şi ini-

ma-ţi zvâcneşte mai rar,/ca şi 

cum nu ţi-ar bate în piept, /ci 

adânc în pământ undeva”.

Sufl etul satului este emi-

namente creştin. Toate preo-

cupările săteanului au ţinut 

seamă, şi sperăm că vor mai 

ţine, de învăţătura creştină: 

„sufl etul satului fâlfâie pe 

lângă noi, /ca un miros sfi -

os de iarbă tăiată, /ca o că-

dere de fum din streşini de 

paie,/ ca un joc de iezi pe 

morminte înalte” .

Toţi cei ce au avut experi-

enţa unei zile de paşti la ţară 

au simţit lucrul acesta chiar 

dacă nu suntem în stare să o 

exprimăm prin cuvinte. Cei 

ce au avut darul condeiului 

au făcut lucrul acesta magis-

tral. De exemplu, George 

Coşbuc, în poezia „La Paşti” 

reuşeşte să cuprindă în ver-

suri toată această atmosferă 

mirifi că: „Prin pomi e ciripit 

şi cânt,/Văzduhu-i plin de-un 

roşu soare,/Şi sălciile-n albă 

fl oare, /E pace-n cer şi pe pă-

mânt./Răsufl ul cald al primă-

verii,/Adus-a zilele-nvierii./Şi 

cât e de frumos în sat! Creş-

tinii vin tăcuţi din vale/Şi doi 

de se-ntâlnesc în cale/ Îşi zic: 

Hristos a înviat!/Şi râde-atâ-

ta sărbătoare/Din chipul lor 

cel ars de soare” .

Ţăranul nostru a avut aşe-

zarea lui spirituală, credinţa 

lui, blândeţea şi bunătatea ini-

mii. „Ţăranii noştri, oricât de 

săraci ar fi  fost, vieţuiau fru-

mos, oricât de modest, un 

pridvor este cioplit cu har şi-i 

loc mereu până la unealta cea 

mai umilă de încrustare a unui 

semn al frumuseţii ... Ţăranul 

român îmbrăcat, împodobit, 

fi e în zi de lucru sau de săr-

bătoare este uşor, omenescul 

din el devine imperial stilizat, 

dobândeşte o uşurinţă care 

corespunde seninătăţii sale 

sufl eteşti atât de specifi că nea-

mului nostru”.

Satul în care ţăranii noş-

tri şi-au dus viaţa pe bună 

dreptate este numit de dom-

nul Preşedinte al Academiei 

Române Ioan Aurel Pop „Esen-

ţa spiritului românesc” . În 

discursul de intrare în Aca-

demie, Liviu Rebreanu afi r-

ma că „Ţăranul nu pleacă nici 

de voie nici de nevoie. El n-a-

re unde să-şi mute sărăcia, 

pentru că, smuls de pe ogo-

rul lui, ar fi  osândit să piară 

ca un arbore smuls din rădă-

cini. De aceea, ţăranul e pre-

tutindeni păstrătorul efectiv 

al teritoriului naţional” .

Şi, totuşi, constatăm că din-

tre urmaşii lui, un număr în-

spăimântător de mare – în-

spre cinci milioane –, au ple-

cat pe alte plaiuri pentru a-şi 

câştiga pâinea cea de toate zi-

lele. Am dori noi ca mulţi să 

se întoarcă acasă, dar numai 

Dumnezeu ştie câţi vor face 

lucrul acesta.

Nădăjduim că vor fi  du-

când cu ei credinţa în Hristos 

Cel înviat din morţi şi Lumi-

na sărbătorii de Paşti lumi-

nându-le faţa. Iar dacă sun-

tem obiectivi, observăm cum 

satele, mai ales cele îndepăr-

tate de oraş, îmbătrânesc şi 

se împuţinează numeric. Ma-

re grijă trebuie să avem de ce-

le ce rămân.

Iubiţi credincioşi,

Totuşi vestea Învierii lui 

Hristos a fost proclamată mai 

întâi la oraş, iar apoi a pă-

truns adânc în spiritualita-

tea satului nostru. Mormân-

tul Domnului este în Ierusa-

lim. Sfântul Evanghelist Ma-

tei ne spune că: „Iosif, lu-

ând trupul, l-a înfăşurat în 

giulgiu curat de in, Şi l-a pus 

în mormântul nou al său, pe 

care-l săpase în stâncă, şi, 

prăvălind o piatră mare la 

uşa mormântului, s-a dus” 

(Matei 27, 59-60).

Vestea învierii acolo a fost 

dată întâi. În zorii zilei de du-

minică, femeilor mironosiţe, 

care veniseră la mormânt, în-

gerul le-a zis: „Nu vă temeţi, 

că ştiu că pe Iisus cel răstig-

nit Îl căutaţi. Nu este aici; că-

ci S-a sculat precum a zis; ve-

niţi de vedeţi locul unde a ză-

cut” (Matei 28, 5-6).

Şi tot în cetatea Ierusali-

mului, „fi ind seară, în ziua a-

ceea, întâia a săptămânii, şi 

uşile fi ind încuiate, unde erau 

adunaţi ucenicii de frica iu-

deilor, a venit Iisus şi a stat 

în mijloc şi le-a zis: Pace vo-

uă!” (Ioan 20, 19).

Marile centre urbane au 

fost locurile unde a pătruns 

Evanghelia prima dată. De aici 

vestea învierii lui Hristos şi 

credinţa creştină s-a răspân-

dit peste tot. Iar centrele epi-

scopale au fost statornicite tot 

la oraş. Este adevărat că de 

aici credinţa creştină a ajuns 

la sat unde a dat naştere la o 

spiritualitate profundă şi, în 

acest context, înţelegem cum 

„veşnicia s-a născut la sat” .

Generaţiile anilor din ur-

mă constată cum centrul pre-

ocupărilor spirituale devin 

oraşele şi cum „veşnicia năs-

cută la sat” se mută la oraş. 

În această situaţie, chiar da-

că suntem datori să avem gri-

jă de satele noastre, nu pu-

tem neglija oraşele înspre ca-

re s-au îndreptat mulţi dintre 

credincioşii noştri. Mai mult, 

în oraşe sunt situate univer-

sităţile şi alte instituţii de cul-

tură care trebuie să fi e aproa-

pe de Domnul Hristos cel în-

viat din morţi.

Iubiţi fraţi şi surori

Acum vom face câteva re-

fl ecţii legate de Arhiepiscopia 

noastră şi de dinamica demo-

grafi că ce are loc în ea. Mai 

mult de jumătate din popula-

ţia judeţului Cluj locuieşte în 

oraşul Cluj-Napoca. În cele-

lalte localităţi avem 415 bise-

rici, iar în Cluj-Napoca 47. Pâ-

nă să ajungă numărul 415 mai 

trebuiesc construite multe.

În celelalte localităţi din ju-

deţul Bistriţa-Năsăud, în afa-

ră de Bistriţa, avem 242 de bi-

serici, iar în oraşul Bistriţa 14. 

Până la numărul necesar mai 

trebuiesc construite multe, 

pentru că un sfert din popu-

laţia judeţului locuieşte în ora-

şul Bistriţa. Să nu uităm că 

mulţi din cei ce locuiesc în 

municipiile reşedinţă de judeţ 

vin de la ţară şi, nădăjduim 

noi, că aduc cu ei spirituali-

tatea creştină care are în cen-

trul preocupărilor ei Sfânta 

sărbătoare a Paştilor.

Aşa stând lucrurile, ne 

dăm seama că oraşele trebu-

ie să ia în mână steagul cre-

dinţei şi să-l ducă înainte. 

Dacă aşa se va întâmpla, va-

lul vremelniciei nu ne va în-

ghiţi, ci vom fi  vrednici de 

înaintaşii noştri care ne-au 

lăsat nouă o viaţă spirituală 

vrednică de admirat.

Dreptmăritori creştini

În sensul celor spuse vă re-

amintesc un exemplu grăitor. 

Mica cetate Byzantion devine 

pe vremea Sfântului Împărat 

Constantin celebra cetate a 

Constantinopolului. Se spune 

că planul cetăţii i-ar fi  fost in-

spirat de Mântuitorul Hristos 

printr-un vis . Oraşul falnic 

avea biserici minunate. Când 

s-a sfi nţit Catedrala Sfânta So-

fi a, Împăratul Iustinian a spus: 

Te-am învins Solomoane!

Pentru Împăratul Constan-

tin, „clădirea bisericilor era 

principala lui preocupare ar-

hitecturală. Această preocu-

pare nu numai că demonstra 

că Biserica avea aprobarea ofi -

cială, dar şi că ridicarea bise-

ricilor a înlocuit construirea 

de temple pe care o susţineau 

împăraţii de odinioară” .

Slujbele de la Sfânta Sofi a 

te copleşeau. Ce să spunem 

de slujba Sfi ntei Învieri! Cnea-

zul Vladimir al ruşilor s-a în-

creştinat fi ind copleşit de fru-

museţea slujbelor de la Sfân-

ta Sofi a. Peste 1000 de ani Im-

periul Bizantin creştin a ţinut 

steagul credinţei sus.

L-a pierdut la 29 mai 1453, 

când Constantinopolul a fost 

cucerit de către musulmani. 

De ce s-a întâmplat lucrul 

acesta? Ne spune Ghenadie 

Scholarul că, „înainte de a 

cădea zidurile cetăţii, căzu-

se încrederea şi credinţa în 

Dumnezeu, iar consecinţa a-

cestui fapt a fost părăsirea 

dumnezeiască: înainte de a 

se prăbuşi zidurile, noi am 

pierdut mai întâi straja Lui 

cea neadormită, care stătea 

de veghe asupra noastră în 

vremurile de dinainte, în lo-

cul oricărei alte paze”.

Iubiţi credincioşi

Bogata spiritualitate bizan-

tină, cu fastuoasa slujbă a În-

vierii, am moştenit-o noi ro-

mânii. De aceea, Nicolae Ior-

ga, în anul 1935, scotea cu-

noscuta carte „Bizanţ după 

Bizanţ”. Spiritualitatea aceas-

ta a fost foarte prezentă în 

mediul rural, dar, mai nou, 

noi credem că a trecut şi în 

mediul urban. Şi ca să n-o 

pierdem niciodată, să ne fe-

rim de greşelile bizantinilor.

Cu talentu-i deosebit sesi-

zează prezenţa ei la ţară Ioan 

Alexandru: „Sat transilvan, 

casuţă de pământ/ Muşcate 

la fereastră, busuioc la grin-

dă/ Ştergar curat, icoane pe 

pereţii/ Ziua Învierii şi Noap-

tea de Colindă./ Rusalii, Bo-

botează şi postul către Paşti/

Şi Maica Domnului în plină 

vară./ Holdele-s coapte, sece-

rători puţini/Viaţa noastră, ţa-

ră milenară”.

Secerătorii sunt puţini 

pentru că, din motive obiec-

tive, au plecat la muncă pe 

toate meridianele globului. 

Dar noi sperăm că li se vor 

crea locuri de muncă şi mă-

car parte din ei vor reveni. 

Oricum nădăjduim că şi aco-

lo unde lucrează duc cu ei 

frumuseţea sărbătorilor de 

Paşti din România.

Tuturor credincioşilor noş-

tri, de la oraş şi de la sat, din 

ţară şi din străinătate, le do-

rim sărbători pascale cu mul-

te bucurii şi încheiem cu ul-

tima cântare din slujba de 

Paşti: „Ziua Învierii! Şi să ne 

luminăm cu prăznuirea şi unul 

pe altul să ne îmbrăţişăm. Să 

zicem: fraţilor şi celor ce ne 

urăsc pe noi; să iertăm toate 

pentru Înviere. Şi aşa să stri-

găm: Hristos a Înviat din mor-

ţi, cu moarte pe moarte căl-

când, şi celor din morminte 

viaţă dăruindu-le”.

Hristos a Înviat! Vă zice 
din toată fi inţa

†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului şi Clujului
şi Mitropolitul Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului

†ANDREI
Din harul lui Dumnezeu,

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului
şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului,

Slujitorilor altarelor, Cinului monahal şi dragilor noştri credincioşi,
Urarea ca sărbătoarea Paştilor să le râdă pe faţă şi în inimi

Veşnicia născută la sat s-a mutat şi la oraş
„Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică” (Ioan 12, 50).
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Florentin, prin harul şi mila 
Atotputernicului Dumnezeu, 
din graţia Sfântului Scaun 
Apostolic al Romei, Episcop 
de Cluj-Gherla, onoratului 
cler împreună slujitor, cuvi-
oaselor persoane consacrate 
şi iubiţilor credincioşi gre-
co-catolici, precum şi tutu-
ror credincioşilor creştini, 
arhierească binecuvântare 
şi creştineasca salutare: 
„HRISTOS A ÎNVIAT!”

„Te-ai coborât în mormânt, 
Cel ce eşti fără de moarte, pute-
rile iadului le-ai zdrobit şi ai în-
viat ca un biruitor, Hristoase 
Dumnezeule, Cel ce dai celor că-
zuţi înviere!” (Condac vers 8, 
rânduiala Orelor din Săptămâna 
Luminată).

Iubiţi credincioşi,
Zilele de sărbătoare ale Învi-

erii din morţi a Domnului nos-
tru Isus Hristos ne oferă în fi e-
care an un prilej de a participa 
cu bucurie la viaţa liturgică a Bi-
sericii, dar şi de a trăi misterele 
credinţei noastre. Ştim că nu es-
te îndeajuns să facem doar un 
act de prezenţă la Biserică, da-
că în familie şi în societate trăi-
rea noastră nu refl ectă credinţa 
pe care o mărturisim. Dacă ros-
tim cu credinţă „Hristos a învi-
at!” şi răspundem „Adevărat a 
înviat!”, atunci să-L lăsăm pe 
Hristos Înviat să lumineze şi tră-
irea noastră, să-I permitem să 
„învie” întreaga noastră viaţă!

1. „S-a răstignit pentru noi 
în zilele lui Ponțiu Pilat”

„Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, că-
ci eu nu-I găsesc nici o vină” (cf. 
Io 19,6)

Încă din primele secole, Bi-
serica a formulat şi a transmis 
credinţa ei prin fraze scurte ca-
re erau repetate apoi de creş-
tini. Astfel apar primele „măr-
turisiri de credinţă”, culegeri 
ale principalelor adevăruri de 
credinţă, numite astăzi şi „Crez” 
sau „Simbolul credinţei”. Măr-
turisirea însoţeşte şi ajută ac-
tul credinţei, ne spune Sf. Pa-
vel: „Căci de vei mărturisi cu 
gura ta că Isus este Domnul şi 
vei crede în inima ta că Dum-
nezeu L-a înviat din morţi, te 
vei mântui” (cf. Rom 10,9).

În Simbolul credinţei sunt 
pomenite în primul rând Nu-
mele persoanelor divine: Tatăl 
– Creatorul, Fiul – Mântuitorul 
şi Răscumpărătorul nostru, şi 
Spiritul Sfânt – Sfi nţitorul şi de 
Viaţă Dătătorul. Apar însă şi 
două nume de persoane uma-
ne, cel al Fecioarei Maria şi cel 
al lui Ponţiu Pilat.

Numele Preasfi ntei Fecioare 
Maria, Maica Domnului, este fi -
resc să apară pentru că a rămas 
persoana umană cea mai aproa-
pe de Dumnezeu, „Tabernaco-
lul viu” şi „Cea mai cuprinză-
toare decât cerurile”, de aceea 
este „mai cinstită decât Heruvi-
mii şi mai mărită fără de asemă-
nare decât Serafi mii”.

Ne întrebăm însă: de ce apa-
re şi numele acelui guvernator 
roman crud, corupt şi fără prin-
cipii, Ponţiu Pilat, în Simbolul 
credinţei?

În primul rând, pentru că de 
numele său era legată funcţia 
pe care o îndeplinea, cea de pre-
fect roman al provinciei Iudeea 

(26-36 d.H.), iar aceasta repre-
zintă o dovadă istorică a veri-
dicităţii pătimirii şi răstignirii 
Mântuitorului.

În al doilea rând, deoarece 
din textul Evangheliilor înţele-
gem că destinul pământesc al lui 
Isus, viaţa sau moartea Lui, ar 
fi  depins de guvernatorul roman 
Pilat, aşa cum el însuşi spunea: 
„Oare nu ştii că am putere să Te 
eliberez şi putere am să te răs-
tignesc?” (cf. Io 19,10). După 
cum scrie Evanghelistul Ioan, Pi-
lat Îl considera nevinovat pe Isus 
şi în dialogul său cu poporul el 
repetă de două ori: „nu-I găsesc 
nici o vină” (cf. Io 18,38; 19,4).

Ne întrebăm: de ce a fost res-
pins Hristos de oameni?

Mulţimile L-au urmat pe Isus 
cât timp vindeca, alunga demoni, 
săvârşea minuni, oferea hrană, 
dar atunci când acest Om a în-
ceput să le ceară iubirea desă-
vârşită faţă de Dumnezeu şi fa-
ţă de aproapele a fost conside-
rat vrednic de dispreţ şi de ură, 
pentru că le cerea un mod de 
viaţă pe care ei nu şi-l doreau.

Pilat însuşi afi rmă nevinovă-
ţia lui Isus, dar cuvintele lui nu 
sunt luate în seamă, rămân ne-
putincioase în faţa forţei urii dez-
lănţuite, a dorinţei ca acest Om 
să dispară, să fi e omorât. Pilat 
nu Îl consideră vinovat de acu-
zele mincinoase care I se aduc.

Dar mulţimea de ce doreşte 
răstignirea lui Isus? Paradoxal, 
Isus este răstignit pentru binele 
şi iubirea arătată faţă de oameni. 
Tocmai această lumină a lui Hris-
tos, care dezvăluia oamenilor ră-
ul în care trăiau în mod ascuns, 
îi deranja. Trăiau într-o lume în 
care răul nu doar stăpânea, ci 
mai mult, se ascundea sub apa-
renţa binelui, garantându-şi ast-
fel domnia asupra lumii îmbră-
cat fi ind în haina binelui. Iată 
cum masele manipulate ajung 
să slujească răului. Acesta învin-
ge prin minciună şi înşelăciune, 
ajungând astfel să-şi justifi ce ura, 
sclavia, tirania asupra celor ne-
vinovaţi. Tocmai această înşelă-
ciune o dezvăluie Hristos, nu 
doar prin cuvinte, ci, mai cu sea-
mă prin misiunea Sa. Hristos se 
arată, astfel ca un mărturisitor 
al binelui, al adevărului şi al drep-
tăţii. În faţa Lui, răul se simte 
vădit, iar pericolul de a fi  demas-
cat şi arătat în toată oroarea lui 
îl determină să impună elimina-
rea martorului care ar putea să-i 
submineze puterea.

În acest context, răstignirea 

lui Hristos apare ca un triumf al 
răului (sub aparenţa binelui), 
dar de fapt, este binele cel care 
învinge, dezvăluind răul. Arhie-
reii ştiau că martorii sunt minci-
noşi şi că îl calomniază pe Isus. 
Pilat ştia că trimite la moarte un 
om nevinovat. Astfel, treptat, cu 
fi ecare pas care îl apropie de 
moarte, Hristos vede cum în acest 
abis al răului începe să pâlpâie 
lumina biruinţei binelui. Căinţa 
tâlharului afl at de-a dreapta Cru-
cii Sale, mărturia centurionului 
care supraveghease execuţia, oa-
menii care se întorc bătându-şi 
piepturile (cf. Lc 23, 40-48), sunt 
câteva lumini care se aprind în 
întunericul răului. Deşi părea că 
a ieşit triumfător pe Cruce, răul 
va fi  învins, dar nu prin forţă, 
din exterior, ci din interior. Răs-
tignirea marchează începutul 
acelei victorii care se va desăvâr-
şi prin coborârea la iad şi strălu-
citoarea Înviere a Celui care fu-
sese răstignit: „Când Te-ai cobo-
rât la moarte, Cel ce eşti Viaţa 
cea fără-de-moarte, atunci iadul 
l-ai omorât cu strălucirea Dum-
nezeirii Tale” (cf. Tropar, vers 2).

2. „S-a răstignit pentru noi 
[...], a pătimit și s-a 
îngropat”

„În lume necazuri veţi avea, 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lu-
mea!” (cf. Io 16,33)

În Simbolul credinţei recităm 
„S-a răstignit pentru noi în zile-
le lui Ponţiu Pilat şi a pătimit”. 
De ce este nevoie de această re-
petiţie? Oare răstignirea nu in-
clude suferinţa, pătimirea?

Răstignirea este o acţiune a 
răului, făcută de aceia care au 
acceptat să devină instrumente-
le lui. Pătimirea însă ne vorbeş-
te despre Isus, despre modul în 
care El a acceptat fără împotri-
vire să se supună liber călăilor, 
pentru a fi  răstignit. Sunt două 
puncte de vedere diferite. Unul, 
din partea celor care săvârşesc 
acţiunea răului, alegând să facă 
răul, şi celălalt, din partea Celui 
care alege liber să sufere acest 
rău pentru triumful binelui.

În general omului i se pare 
greu să accepte suferinţa, de-
oarece nu a fost creat pentru 
suferinţă, ci pentru bucurie. 
Isus le spunea apostolilor Săi: 
„În lume necazuri veţi avea, 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lu-
mea!” (cf. Io 16,33). El nu a 
venit să elibereze lumea de su-
ferinţă, ci pentru ca, mergând 

conştient şi liber spre suferin-
ţă, să-i confere un sens.

Isus, care a luptat împotriva 
suferinţei vindecând boala şi 
alungând diavoli, El Însuşi, în 
ceasul răstignirii pare că se su-
pune răului şi suferinţei fără a 
se împotrivi. De fapt, acceptând 
liber suferinţa, El o transformă 
în victorie.

Hristos a coborât la iad nu 
pentru a rămâne în abisul mor-
ţii, ci pentru a duce vestea cea 
bună în întuneric şi a deschide 
calea spre lumina dătătoare de 
viaţă: „Iadul a împărăţit peste 
neamul omenesc, dar nu a ră-
mas în veci, căci Tu, Puternice, 
fi ind pus în groapă, cu palma 
cea începătoare de viaţă, ai rupt 
încuietorile morţii şi ai propo-
văduit celor ce dormeau acolo 
din veac, mântuirea cea nemin-
cinoasă, făcându-Te, Mântuito-
rule, Cel dintâi Înviat din mor-
ţi” (cf. Canonul Sâmbetei Ma-
ri, Cântarea a VI-a).

De acum înainte, orice moar-
te, oricât de înspăimântătoare 
sau dezolantă ar părea, este în-
vinsă din interior, pentru că a 
fost asumată de Hristos, pentru 
noi toţi, odată pentru totdeau-
na, aşa cum scrie Sf. apostol Pa-
vel: „Moartea a fost înghiţită de 
biruinţă” (cf. 1Cor 15,54). De a-
ceea, şi pentru noi, astăzi, a mu-
ri înseamnă a fi  părtaş victoriei 
lui Hristos. Aşadar, „să-I dăm 
mulţumire lui Dumnezeu, care 
ne-a dăruit biruinţa prin Dom-
nul nostru Isus Hristos!” (cf. 1Cor 
15,57).

3. „A înviat a treia zi, 
după scripturi”

„Iar dacă Hristos nu a înviat, 
zadarnică este credinţa voastră, 
sunteţi încă în păcatele voastre” 
(1Cor 15,17)

Continuăm recitarea Crezu-
lui cu articolul central al credin-
ţei noastre: „A înviat a treia zi, 
după Scripturi”. Acum istoria 
mântuirii atinge momentul cul-
minant. După răstignire şi cobo-
rârea la iad, când totul părea sfâr-
şit în abisul întunecat al morţii, 
urmează momentul strălucitoa-
rei Învieri din morţi a Domnu-
lui nostru Isus Hristos.

Să ne amintim că apostolii au 
început să creadă în Învierea lui 
Hristos doar după ce L-au revă-
zut în acelaşi trup în care păti-
mise şi murise. Predicarea apos-
tolilor despre Înviere este legată 
de revederea Domnului viu şi re-

al în trupul Său. Nu o închipui-
re şi nici o arătare, ci un om viu 
care se poate hrăni şi care le poa-
te vorbi, care se lasă atins, dar 
are proprietăţi supranaturale.

Apariţiile Domnului nostru 
Isus Hristos Înviat sunt dovada 
principală a credinţei noastre 
creştine. De aceea, sacramentul 
considerat „izvorul şi culmea” 
întregii vieţi creştine (cf. LG 11) 
este comuniunea cu Trupul şi 
Sângele lui Isus Hristos în Sfân-
ta Euharistie. Aceasta reprezin-
tă actualizarea Învierii Lui, că-
ci „De câte ori veţi mânca a-
ceastă pâine şi veţi bea acest 
pahar, scrie Sf. Pavel, moartea 
Domnului vestiţi, până când va 
veni” (cf. 1Cor 11,26). Isus în-
suşi, la Cina cea de Taină, spu-
sese apostolilor:

A fi  creştin înseamnă a cre-
de în misterul Învierii Domnu-
lui şi a trăi experienţa întâlnirii 
cu Domnul Înviat. Pentru a pă-
trunde în misterul central al cre-
dinţei creştine, trebuie să înce-
pem de la semnifi caţia Întrupă-
rii şi morţii lui Isus.

La început, Dumnezeu l-a cre-
at pe om cu trup şi sufl et viu, al-
tfel spus, o fi inţă materială şi spi-
rituală în acelaşi timp, un trup 
însufl eţit sau un spirit întrupat. 
Prin păcat omul se lasă animat 
de spiritul rău şi pierde comuni-
unea deplină cu Dumnezeu. Prin 
Întruparea Fiului Său, Dumnezeu 
reface unitatea primară dintre trup 
şi sufl et în persoana Fiului Său şi 
astfel, El devine început al unită-
ţii eterne în Dumnezeu.

Prin moarte omul nu dispa-
re, pentru că răul nu are puterea 
de a distruge ceea ce Dumnezeu 
a creat. În Vechiul Testament du-
pă moarte omul părea cufundat 
într-un întuneric lipsit de viaţă 
şi stăpânit de rău. Învierea lui 
Hristos spulberă întunericul şi 
deschide poarta spre lumină şi 
viaţă, spre învierea morţilor, dar 
şi spre renaşterea întregii creaţii, 
pe care o readuce la frumuseţea 
şi integritatea dintru începuturi, 
aşa cum ne reaminteşte imno-
grafi a sărbătorii

Fiul lui Dumnezeu îşi mani-
festă victoria Sa asupra morţii 
atunci când, din iubire pentru 
oameni, El însuşi coboară în 
moarte şi umple întunericul ei 
de lumină, transformând răul ei 
mărginit prin iubirea Lui infi ni-
tă. Acesta este şi sensul cântării: 
„Hristos a înviat din morţi, cu 
moartea pe moarte călcând...”.

Hristos este Cel dintâi om în-
viat din morţi, dar fi ind şi Dum-
nezeu, Învierea Lui distruge dom-
nia morţii şi a răului asupra în-
tregii lumi, odată pentru totdeau-
na. Astfel, omenirea este rându-
ită acum prin moarte spre învi-
ere, spre un cer nou şi un pă-
mânt nou, spre o înviere univer-
sală, căci „Hristos a Înviat şi via-
ţa stăpâneşte ş...ţ Hristos, învi-
ind din morţi, S-a făcut început 
celor adormiţi” (cf. Sf. Ioan Gu-
ră de Aur).

Iubiţi credincioşi,
Am meditat împreună asu-

pra articolelor centrale ale Sim-
bolului credinţei, „cartea de 
identitate” a creştinului de as-
tăzi. Avem libertatea, dar şi res-
ponsabilitatea de a alege să tră-
im cu adevărat aceste mistere 

ale credinţei sau doar să le ros-
tim în rugăciunile noastre. De-
pinde numai de noi dacă ne 
vom lăsa seduşi de răul lumii 
şi Îl vom răstigni din nou pe 
Hristos, sau vom avea curajul 
de a înfrunta răul lumii, pentru 
a-L urma şi a-L mărturisi pe 
Hristos. Trăirea credinţei ne ce-
re jertfe, dar să nu uităm că, ală-
turând suferinţele noastre Cru-
cii Sale, ne facem părtaşi de pu-
terea învingerii Sale. Să privim 
cu veneraţie spre eroismul mar-
tirilor primelor veacuri creştine 
şi spre modelul episcopilor noş-
tri martiri pentru credinţă şi să 
încercăm să-I urmăm lui Hris-
tos, aşa cum ne invită Epistola 
către Evrei: „De aceea şi noi, a-
vând împrejurul nostru atâta 
nor de mărturii, să lepădăm o-
rice povară şi păcatul care grab-
nic ne împresoară şi să alergăm 
cu stăruinţă în lupta care ne stă 
înainte, cu ochii aţintiţi asupra 
lui Isus, începătorul şi plinito-
rul credinţei” (cf. Evr 12,1-2).

Iubiţi credincioşi,
Bucuriei marii sărbători a În-

vierii Domnului îi alăturăm în a-
ceastă vară şi bucuria vizitei în 
România a Sf. Părinte Papa Fran-
cisc, Urmaşul Sf. Petru. În cadrul 
acestei vizite, Suveranul Pontif 
a acceptat ca în timpul celebră-
rii liturgice de pe Câmpia Liber-
tăţii să fi e beatifi caţi cei şapte 
episcopi greco-catolici morţi în 
faimă de martiri în timpul regi-
mului comunist. Astfel, la um-
bra Catedralei ctitorite de Epi-
scopul vizionar Inochentie Mi-
cu Klein, pe Câmpia Libertăţii, 
unde străjuiesc şi astăzi corifeii 
Şcolii Ardelene şi făuritorii Ma-
rii Uniri de la 1918, „pământul 
sfânt” al Blajului-Micii Rome va 
fi  binecuvântat cu şapte fericiţi 
episcopi martiri pentru credinţă 
şi pentru unitate. Căci lupta lor 
în credinţă a fost pentru a păs-
tra unitatea cu Dumnezeu, cu 
Biserica Romei şi în neamul ro-
mânesc, toate sub semnul ascul-
tării faţă de Pontiful Roman.

Ca urmare, să mergem împre-
ună la Blaj, la „Mica Romă”, pen-
tru a întări comuniunea noastră 
în credinţă cu Pontiful Roman, 
Papa Francisc, Semnul vizibil al 
unităţii Bisericii lui Hristos, prin 
mijlocirea rugăciunilor arhierei-
lor noştri ce vor fi  declaraţi feri-
ciţi martiri pentru credinţă!

A trăi misterele credinţei în-
seamnă a trăi ceea ce mărturi-
sim, adică o viaţă creştină. A-
ceasta presupune o luptă neîn-
cetată, căci „viaţa creştină este 
o luptă permanentă, ne spune 
Sf. Părinte, dar o luptă foarte fru-
moasă, care ne permite câte o 
sărbătoare ori de câte ori Dom-
nul învinge în viaţa noastră” 
(G.E. 158).

Am înţeles că prin Învierea 
Sa, Hristos a învins răul şi moar-
tea. Să-L lăsăm să fi e mereu în-
vingător şi în luptele noastre, şi 
astfel, întreaga noastră viaţă să 
devină o continuă sărbătoare!

Sărbători fericite, prin credin-
ţă luminate şi de Domnul bine-
cuvântate!

Hristos a înviat!

† FLORENTIN
Episcop de Cluj-Gherla

SĂ TRĂIM MISTERELE CREDINŢEI
SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU,

Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla,la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului 
şi Mântuitorului nostru Isus Hristos
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blocu-
rile ANL, cu mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare la 
telefon 0746-402720. (7.7)

¤ P.f.vând teren 52463 mp. situat 
în zona metropolitană (Oradea) 
la ieșirea din Osorhei spre Cluj cu 
front de 80 m la E60. Pret 9 eur/
mp.Tel.0774033770 (15.30)

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.

ÎNCHIRIERI

CERERI

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-

at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (24.40)

¤ Domn serios, harnic, îmi ofer ser-
viciile de curăţenie în grădini, po-
duri, beci. Cer și ofer seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0746-190049. (7.7)

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 

COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 
și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 
gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de 
conducere categ. B.

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Bistriţa

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 
2 ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale 
≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de 
conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 
Instalator și ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 30.04.2019, la adresa de e-mail: 
ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea 
Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 
2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter 
personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă 
acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare 
cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://seacomplet.ro/
index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.C. AGROMEC ŢAGA S.A.

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în da-

ta de 08.05.2019, ora 11, la sediul societăţii din Taga, n. 
145, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înscriși în registrul Mi-
oriţa în data de 30.04.2019 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Ad-
ministraţie pe anul 2018

2. Aprobarea raportului cenzorilor pentru exerciţiul eco-
nomico-fi nanciar 2018

3. Aprobarea bilanţului contabil și repartizarea profi tu-
lui pe 2018

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
5. Alegerea comisiei de cenzori
6. Împuternicirea consiliului de administraţie să închiri-

eze clădiri, ateliere, platforme tehnologice și magazii exis-
tente în cadrul societăţii în vederea obţinerii de venituri su-
plimentare.

În caz de neîntrunire a cvorumului A.G.O.A. se va ţine 
în data de 09.05.2019 în același loc și la aceeași oră, cu 
aceeași ordine de zi.

Preşedinte C.A.
Ing. Tirnovan Ioan Silviu

CONVOCATOR

ADMINISTRATORUL UNIC AL
Societăţii APOLODOR S.A.

Cluj-Napoca, str. Byron, nr. 1-3, jud. Cluj, tel. 
0722-321623

Înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. 
J12/309/1991, Cod Fiscal 2867220

Capital social 90.000 lei

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data de 29 mai 2019, ora 10.00, la sediul societăţii 
având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare pe anul 2018.

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990-republicată și 
ale statutului societăţii participă la Adunarea Generală Or-
dinară acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 20 mai 2019, stabilită ca data de referinţă. Acţio-
narii pot participa personal sau prin reprezentant desem-
nat prin procura specială. Procurile vor fi  depuse în origi-
nal la sediul societăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înain-
tea datei stabilită pentru adunări.

Documentele și materialele privind ordinea de zi a Adu-
nării Generale Ordinare a Acţionarilor se afl a la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia 
la sediul societăţii începând cu data de 02 mai 2019.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar pentru pri-
ma convocare, Adunarea Generală Ordinară se reprogra-
mează pentru data de 30 mai 2019, la aceeași adresă.

Administrator unic
Popa Nicolae

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. AUTO SERVICE FKD S.R.L., în calitate de ti-
tular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul ”Ela-
borare PUZ pentru construire ansamblu de 3 imobile de 
locuinţe colective P+3E+Er, împrejmuire teren, racorduri şi 
branşamente la utilităţi“- situat în comună Florești, sat Flo-
rești, strada Șesul de Sus,jud Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
benefi ciarului, sat Florești, str Șesul de Sus nr 4, ap 5 din 
data 23.04.2019 între orele 8-14. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 10.05.2019 la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, bl 9B, 
cod 400609,  ţel 0264-410722, fax 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 
9:00-14:00.  

informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

ELECTRO

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

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

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

Lucrările de infrastructură din cadrul
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regi-

unea Turda – Câmpia Turzii“, implementat de Compania de Apă Arieş,
au fost demarate şi la Câmpia Turzii

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii“ implementat de Compania de Apă Arieş, cu o valoare estimată de aproxima-
tiv 150 de milioane de euro, este cea mai mare investiţie de extindere şi reabilitare a infras-
tructurii de apă şi canalizare din zona Văii Arieşului, o nouă etapă semnifi cativă ce va permi-
te continuarea strategiei de dezvoltare și procesului investiţional derulat prin POS Mediu 2007 
– 2013.

La începutul lunii aprilie au fost demarate lucrările în municipiul Turda iar primele străzi un-
de se efectuează lucrări în muncipiul Câmpia Turzii sunt străzile Ioan Vasinca şi Regina Maria, 
cuprinse în contractul de lucrări CL7 – „Extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă şi sis-
tem de canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii“ cu o valoare de 67.665.588,35 lei (fă-
ră TVA), antreprenor (constructor): Asocierea Hidroconstrucţia S.A, Sucursala Ardeal – TCI Con-
tractor General S.A, diriginte de şantier: Eptisa Romania S.R.L.

Detalii lucrări:
1. Strada Regina Maria
Denumire lucrare: Extindere reţea distribuţie apa potabilă și canalizare ape uzate menajere
Perioada de execuţie estimată (conform grafi c): aprilie 2019 – iunie 2019
Valoare lucrare extindere reţea distribuţie apa potabilă: 140.994,61 lei
Valoare lucrare extindere reţea canalizare ape uzate menajere: 322.437,69 lei
Lungime reţea distribuţie apa potabilă: 399,60m
Lungime reţea de canalizare ape uzate menajere: 408,20m
Materiale reţea apa potabila: Polietilena PEID RC Dnâ110mm
Materiale reţea canalizare ape uzate menajere: Ceramică vitrifi cată Dnâ250mm

2. Strada Ioan Vasinca
Denumire lucrare :Extindere reţea distributie apă potabilă și canalizare ape uzate menajere
Perioada de execuţie estimată (conform grafi c): aprilie 2019 – mai 2019
Valoare lucrare extindere reţea distributie apa potabila: 167.654,07 lei
Valoare lucrare extindere reţea canalizare ape uzate menajere: 217.850,71lei
Lungime reţea distributie apă potabilă: 387,90m
Lungime reţea de canalizare ape uzate menajere: 390,50m
Materiale reţea apa potabila: Polietilena PEID RC Dnâ110mm
Materiale reţea canalizare ape uzate menajere: Ceramică vitrifi cată Dnâ250mm

Investiţiile propuse prin contractul de fi nanţare al Proiectului regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” (nr. 
156/18.12.2017 – SMIS 118679) co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţi-
onal Infrastructură Mare 2014-2020, vizează locuitorii din 13 unităţi administrativ-teritoriale, 
respectiv 2 municipii: Turda și Câmpia Turzii și 11 comune: Aiton, Călărași, Ciurila, Luna, Mihai 
Viteazu, Petreștii de Jos, Ploscoș, Săndulești, Tureni, Tritenii de Jos, Viișoara, toate făcând par-
te din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieșului”. Prin intermediul activităţi-
lor care vor fi  derulate în cadrul acestui proiect Operatorul Regional Compania de Apă Arieș S.A. 
urmărește dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii în ve-
derea asigurării unor servicii de înaltă calitate clienţilor săi. În urma implementării proiectului, 
prin investiţiile în infrastructura de apă, se vor îndeplini cerinţele directivelor europene privind 
calitatea apei potabile iar gradul de acoperire cu servicii de apă potabilă va fi  de 100 % în toa-
tă zona deservită. 

AVIZ DE MEDIU

LEAHU IONUŢ, în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, în vederea obţine-
rii avizului de mediu pentru planul „Elaborare PUZ în con-
diţiile Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată pentru 
instituire subzone“, propus a fi  amplasat în municipiul Cluj 
Napoca, Calea Turzii 173, județul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţi-
lor, nr.99 și la sediul proiectantului începând cu data de  
22.04.2019, între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de  10.05.2019, la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bloc 
9B, cod 400609, fax 0264.410.716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, după următorul program: luni – joi între orele 
9:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00. 
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Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 27.04.2019

A patra acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă, 27 aprilie 2019 şi va fi  
organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:

 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
 Centru – zona Sala Sporturilor
 Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107
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 și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

 DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).
 DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 

acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare 
se vor desfășura conform următorului program:

- 25.05.2019   - 28.09.2019
- 29.06.2019   - 26.10.2019
- 27.07.2019   - 30.11.2019
- 31.08.2019   - 28.12.2019

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 18.04.2019, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. 

În caz de neadjudecare, licitațile se vor repeta în datele 
de, 25.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019 și 16.05.2019 
în aceleași condţii.Informații suplimentare se pot obține la 
tel :  0264/432.603

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală De Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj 

organizează concurs de promovare

 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante 
de Şef serviciu clasa I, gradul II cod COR 111225 (ID post 
431732) la Serviciul achiziţii publice, proiecte, sănătate, 
securitate în muncă și situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Cluj în 
data de 28.05.2019, ora 10:00 proba scrisă, iar proba de 
interviu se va susţine în termenul prevăzut la art. 56 din 
H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. 
G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Serviciul Managementul 
Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 și 0264/420147 
interior 433.

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea sprijinului fi nanciar, de la bugetul 
Comunei Baciu, unităţilor de cult din comuna Baciu, 

aparţinând cultelor religioase recunoscute în România

1. Consiliul Local Baciu anunţă acordarea de sprijin 
fi nanciar de la bugetul Comunei Baciu unităţilor de cult din 
comuna Baciu, aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, în anul fi scal 2018.

2. Autoritatea contractantă – Comuna Baciu, cu sediul 
în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. 
Cluj, cod fi scal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, 
e-mail:primariabaciu@hotmail.com;

3. Reglementări legale privind acordarea de fi nanţare 
nerambursabilă:

- Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofi t de interes general, cu modifi cările și completările 
ulterioare;

- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
fi nanciar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, cu modifi cările și 
completările ulterioare;

- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001, republicată;

- H.C.L. Baciu nr. 1 / 26.01.2016 , privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 
2016;

- H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea 
Regulamentului privind acordarea sprijinului fi nanciar de 
la bugetul Consiliului Local Baciu unităţilor de cult din 
comuna Baciu aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România.

4. Durata fi nanţării: anul fi scal 2019.

5. Documentaţia de solicitare a fi nanţării nerambursabile 
se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.
primaria-baciu.ro – Consiliul Local – secţiunea Finanţare 
Consiliul Local.

6. Solicitanţii vor putea depune Cererea de fi nanţare și 
Declaraţia la compartimentul Achiziţii și Gestionare Proiecte 
Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. 
Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de 
Contact Inspector Superior Hedeș Mihai până la data de 
09 Mai 2019 Ora 12.00. Nu vor fi  eligibile solicitările depuse 
după data și ora menţionată mai sus. De asemenea la 
întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi  
efectuate după data încheierii contractului de cofi nanţare. 
Decontarea cheltuielilor va putea fi  solicitată până cel târziu 
în data de 31 Decembrie 2019.

7. Evaluarea și selecţia proiectelor în vederea obţinerii 
sprijinului fi nanciar se va face de către Comisia pentru 
învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, 
culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii a Consiliului 
Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi  înaintate executivului 
Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre 
privind benefi ciarii sprijinului fi nanciar.

ANUNŢ PRIVIND PLATA CU CARDUL

Anuntam clientii companiei noastre ca incepand cu data 
de 2 mai 2019 se vor extinde punctele de vanzare unde se 
poate face plata cu cardul pentru titlurile de calatorie 
achizitionate. Pe langa cele 61 de automate de ticheting 
din statiile CTP Cluj-Napoca SA, automate care in prezent 
permit plata cu cardul, se vor adauga terminale POS in 8 
locatii ale centrelor de ticheting si in 12 locatii ale birourilor 
de bilete si abonamente, dupa cum urmeaza:

LOCATII CENTRE TICHETING ADRESA

ABONAMENTE TICHETING 
21 DECEMBRIE 1989

B-DUL 21 DECEMBRIE 
1989 NR. 79A

ABONAMENTE PIATA 1 
MAI

PIATA 1 MAI FN

PRIMARIA GRIGORESCU STR. ALEXANDRU 
VLAHUTA NR. 46-47

PRIMARIA ZORILOR STR. PASTEUR NR. 60

PRIMARIA IRIS PIATA LIEBCKNECHT NR. 7-
8

PRIMARIA SOMESENI STR. TRAIAN VUIA NR. 41

PRIMARIA CENTRALA STR. MOTILOR NR. 7

PRIMARIA MANASTUR PIATA ION MESTER NR. 10

PRIMARIA MANASTUR PIATA ION MESTER NR. 10

ABONAMENTE 21 
DECEMBRIE 1989

B-DUL 21 DECEMBRIE 
1989 NR. 79A

ABONAMENTE OPERA PIATA STEFAN CEL MARE 
NR. 23

ABONAMENTE ARTE 
PLASTICE

STATIA ARTE PLASTICE

ABONAMENTE BISTRITEI STATIA BISTRITEI

ABONAMENTE MINERVA STR. BUCEGI NR. 5

BILETE MINERVA STATIA MINERVA

ABONAMENTE GARA PIATA GARII NR. 1-3

ABONAMENTE ZORILOR STATIA ZORILOR

ABONAMENTE HEXAGON STATIA RADIO ROMANIA 
CLUJ

ABONAMENTE BUCIUM STATIA BUCIUM

ABONAMENTE 
MEMORANDUMULUI

STATIA 
MEMORANDUMULUI SUD

Cu aceasta ocazie uram publicului calator „Sarbatori fericite!“

ANUNŢ

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza 
publicul calator ca, incepand cu data de 26 aprilie 2019, se 
suplimenteaza programul de transport in zilele de repaus 
pe liniile 18 (Str. Posada – Str. Voievodul Gelu) si 46 (Str. 
Eugen Ionesco – P-ta Stefan cel Mare) , dupa cum urmeaza:

Linia 18 (zile repaus)
Plecari Voievod Gelu: 6:40 – 8:00 – 9:15 (parcare) 

.......... 12:30 – 13:50 – 15:20 – 16:50 – 18:15 (parcare);

Plecari Posada: 7:40 – 9:00 .......... 13:30 – 15:00 – 
16:30 – 18:00.

Linia 46 (zile repaus)
Plecari Eugen Ionesco: 7:20 – 8:40 .......... 13:10 – 

14:40 – 16:10 – 17:40;
Plecari P-ta St. cel Mare: 7:00 – 8:20 .......... 12:45 – 

14:10 – 15:40 – 17:10.
Va multumim.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

ANUNŢ

In conformitate cu OUG 195/2005 privind Protecţia 
Mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, cu 
modifi cările și completările ulterioare, SC Noua Dynasty 
SRL anuntă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul Punct de colectare 
şi tratare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
de la operatori economici din Cluj Napoca, str.Triajului, 
nr.2-3, jud. Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul „Relaţii cu 
publicul” în zilele de luni – joi: 08.00-14.00 si vineri 
08.00-12.00.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţa publicul 
interesat ca REACTUALIZARE PUZ APROBAT PRIN HCL nr. 
163/05.08.2008 PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 
LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE CU 
REGIM DE ÎNĂLŢIME VARIABIL, P+1E, D+P+4E+Er, S+D+P+8E 
şi S+D+P+10E, DOTĂRI SOCIALE (GRĂDINIŢA), AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, OPERAŢIUNI NOTARIALE, în 
comuna Florești, zona dealul Gârboului, str. Prof. Dr. Vălean 

Mărgineanu, f.n., CF 76063, jud. Cluj, titulari MOLDOVAN 
ROMUL-IULIU și asociaţii, nu necesită evaluare de mediu.

Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, ţel. 0264-410722, fax 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între 
orele 9-14 și vineri între orele 9-12, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Sărbătoarea Sărbătoarea 
Învierii Domnului Învierii Domnului 
şi Mântuitorului şi Mântuitorului 
nostru Isus nostru Isus 
Hristos să vă Hristos să vă 
aducă linişte în 
sufl et şi pe toţi cei 
dragi alături! 

Sărbători fericite!Sărbători fericite!

Primarul comunei SânpaulPrimarul comunei Sânpaul
Ovidiu ColceriuOvidiu Colceriu

În noaptea Învierii, când clopotele bat, În noaptea Învierii, când clopotele bat, 
cu lumânări aprinse, cu sufl etul curat, cu lumânări aprinse, cu sufl etul curat, 

să spunem împreună....să spunem împreună....

HRISTOS HRISTOS 
A ÎNVIAT!A ÎNVIAT!

Primarul comunei Mintiu Gherlii,Primarul comunei Mintiu Gherlii,
Oltean DumitruOltean Dumitru

  

ss
dd

Sărbătoarea sfântă Sărbătoarea sfântă 
a Învierii Domnului a Învierii Domnului 
să vă aducă să vă aducă 
sănătate și fericire! sănătate și fericire! 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! 

Primarul comunei TureniPrimarul comunei Tureni
Daniela Elena ManailaDaniela Elena Manaila

Mireasma Sărbătorilor Mireasma Sărbătorilor 
Pascale să fie Pascale să fie 

un moment unic un moment unic 
de întoarcere spre de întoarcere spre 
pietate, armonie, pietate, armonie, 

speranţă, toleranţă, speranţă, toleranţă, 
evlavie....evlavie....

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Primarul comunei Feleacu,Primarul comunei Feleacu,
Gabriel-Victor COSTEAGabriel-Victor COSTEA

Sfânta Sărbătoare a Învierii Sfânta Sărbătoare a Învierii 
Domnului să vă aducă împlinire Domnului să vă aducă împlinire 

sufl etească, sănătate şi belşug. Vă sufl etească, sănătate şi belşug. Vă 
doresc Paşte Luminat şi momente doresc Paşte Luminat şi momente 

fericite alături de cei dragi!fericite alături de cei dragi!

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Primarul comunei Viişoara,Primarul comunei Viişoara,
Ioan ROMANIoan ROMAN

Fie ca bucuria Învierii Fie ca bucuria Învierii 
Domnului să vă aducă în Domnului să vă aducă în 

sufl et linişte, pace şi sufl et linişte, pace şi 
fericirea de a petrece fericirea de a petrece 

această Sfântă Sărbătoare această Sfântă Sărbătoare 
alături de cei dragi. alături de cei dragi. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! 

Primarul comunei Poieni,Primarul comunei Poieni,
Gheorghe-Constantin Boca Gheorghe-Constantin Boca 
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