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REGULI NOI !

Partidele primesc bani de la buget pentru campanie. 
Vezi ce sume pot deconta și pe ce pot cheltui banii. Pagina 3

monitorul weekendde

Lumina Sfi ntei Învieri să ne 
reamintească să fi m mai buni, mai 
plini de dragoste, cu inima mai calda 
şi sufl etul mai deschis.

Hristos a înviat!

Senator Marius NICOARĂ

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului 
să reverse asupra voastră sănătate, 

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

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

Conducerea Hotel ONIX

PUBLICITATE PUBLICITATE PUBLICITATE

Fie ca Lumina Sfântă a acestei mari sărbători 
să vă călăuzească paşii, să vă aducă 

sănătate şi fericire care să dăinuie veşnic 
în preajma voastră!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Marius MÎNZAT
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj

Călin Marin TULUC
Vicepreședinte

VÁKÁR István
Vicepreședinte

CONSILIUL JUDEȚEAN 
CLUJ

CLUJ-NAPOCA
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PUBLICITATE

CCAAAA

PUBLICITATE

Lumina învierii să vă aducă 
fericire, liniște în suflete 
și belșug în toate!

Echipa
Paște fericit!

ACTUALITATE

Clujenii Emil Boc 
şi Vasile Puşcaş, vizaţi 
de un nou dosar DNA
Foşti miniştri, printre care şi Emil Boc, 
sunt vizaţi într-un dosar instrumentat 
de DNA disjuns din dosarul lui Ioan Ni-
culae.  Pagina 5

ACTUALITATE

O nouă companie 
pe ruta Cluj-Istanbul
Începând cu 2 iunie 2016, compania aeri-
ană Pegasus Airlines va opera zboruri re-
gulate pe destinaţia Istanbul. Pagina 8
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la tra-

fi c pe drumurile din judeţ că in perioada 03.05.2016 – 

07.05.2016 Societatea ”Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj “ 

SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări 

pe următoarele sectoare:

Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1( Șaula)-limita 
jud.Salaj, km 0+000 – 2+800;

Lucrari la Pod pe DJ 105 T peste Valea Topa Mica,km 
21+532

 Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 
periodica drumuri pe DJ 161: Dabaca- Panticeu, km 
17+000-39+000 (pe sectoare).
 Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 
periodica drumuri pe DJ 109A: Jurca-Ciubanca-lim. Jud. 
Salaj, km 48+500-56+100
 Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 
periodica drumuri pe DJ182F: Manasturel-Valea 
Garboului, km 0+800-7+100.

Modernizare drum acces in zona turistica Răchiţele- Ic 
Ponor :

- DJ 108 C, km 61+830-78+400

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 
0+000 – 4+000.

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru 
disconfortul creat de execuţia acestor lucrări , cu menţiunea 
că pe aceste sectoare trafi cul nu este închis.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Radicalizarea unor poziţii 

privind anumite subiecte 

este o tendinţă în creştere 

la nivelul societăţii româ-

neşti, iar părerile pro şi 

contra duc la un discurs 

tot mai aprins între indi-

vizi. Cine sunt „ţapii ispă-

şitori” şi de unde au por-

nit problemele?

Printre cele mai des întâl-

nite teme care stârnesc pozi-

ţii pătimaşe printre oameni se 

numără criza refugiaţilor, con-

struirea unei moschei, con-

struirea Catedralei Mântuirii 

Neamului, discuţiile despre 

diverse etnii sau aprecierea 

Mişcării Legionare a unor per-

sonalităţi din viaţa publică.

Sociologul clujean Ioan Ho-

su susţine că perioadele de 

criză socială, economică şi 

politică generează atitudini 

radicale în societate.

„Nu putem accepta cu uşu-

rinţă şi trebuie să refuzăm dis-

cursurile rasiste, xenofome, an-

tisemite, discursurile care le-

zează imaginea unor grupuri. 

Ideea de radicalizare a unor 

poziţii este într-adevăr o ten-

dinţă pe care o observăm şi la 

nivelul societăţii româneşti, 

dar şi la nivel european. Nu-i 

specifi c societăţii româneşti. 

Asistăm la o radicalizare a po-

ziţiilor în raport cu ce cred al-

ţii. Asta înseamnă o creştere a 

gradului de intoleranţă, lucru 

generat de criza economică şi 

mai nou de fenomenul migra-

ţiei. Genul acesta de mesaje 

l-am văzut şi o să-l mai ve-

dem. Genul acesta de mesaje 

a mai fost probabil după cri-

za din anii ’30 cu ascensiunea 

nazismului în Germania, o pe-

rioadă în care se înregistrau 

comportamente de grup şi si-

tuaţii similare. E însă greu să 

facem o comparaţie între pe-

rioada interbelică şi ce se în-

tâmplă acum. Atmosfera este 

diferită. În perioada respecti-

vă asistam la comportamente 

radicale, adică expulzări în ma-

să, oameni care ajungeau în 

lagărele de concentrare, tabe-

re de muncă… Noi asta putem 

asocia: perioadele de criză so-

cială, economică şi politică ge-

nerează atitudini radicale şi de 

radicalizare în diverse zone”, 

a declarat sociologul Ioan Ho-

su pentru Monitorul de Cluj.

Cine este ţapul ispăşitor?

Pentru că ne confruntăm 

cu o criză generală în socie-

tate, atât de sistem cât şi a va-

lorilor, oamenii încearcă să-şi 

găsească alte explicaţii pen-

tru diversele lor probleme.

„Este o criză de sistem, es-

te o criză în instituţii şi a va-

lorilor instituţiei. Oamenii în 

momentul în care observă in-

coerenţă şi inconsistenţă la ni-

vel instituţional încearcă să 

substituie acele lipsuri valori-

ce şi să pună în loc altceva. Şi 

atunci găsesc tema ţapului is-

păşitor. Acesta poate fi  migran-

tul, refugiatul, politicianul co-

rupt şi aşa mai departe”, a spus 

sociologul Ioan Hosu.

Discursul împotriva 
musulmanilor, 
mai răspândit

Potrivit unui studiu despre 

discursul instigator la ură re-

alizat de ActiveWatch, o orga-

nizaţie de drepturile omului 

care militează pentru comuni-

carea liberă în interes public, 

în perioada octombrie 2014 – 

octombrie 2015 au fost dera-

paje cu sonoritate neonazistă.

Potrivit raportului, presa a 

dus campanii de ştiri care au 

generat ură în mediul online 

pe subiectele reprezentate de 

documentarul „Romanians a-

re coming”, construcţia mos-

cheii de la Bucureşti, valul de 

refugiaţi din Siria, dar şi pe 

un subiect cu privire la in-

scripţiile bilingve dintr-un oraş 

din Târgu Secuiesc.

Radu Răileanu, cel care a 

realizat studiul, spune că dis-

cursul împotriva musulmani-

lor este în creştere în România.

„În studiul nostru ne-am 

concentrat pe chestiuni care in-

clusiv ar intra în zona libertă-

ţii de exprimare, în sensul că 

n-ar trebui neapărat să fi e cen-

zurate, dar care contribuie ori-

cum la consolidarea unor ste-

reotipuri şi prejudecăţi. O con-

cluzie a studiului a fost că în 

România ura este împărţită de-

mocratic. Nu e nici o categorie 

care să nu fi e ţinta discursului 

instigator la ură. Aici discutăm 

despre rromi, maghiari, musul-

mani, inclusiv refugiaţi, evrei, 

persoane LGBT şi altele. Ce-am 

remarcat noi a fost că în peri-

oada octombrie 2014 – octom-

brie 2015 a fost mai mult dis-

curs instigator la ură la adresa 

musulmanilor şi a refugiaţilor 

decât în mod obişnuit. Adică 

evenimentele din ultimul an au 

contribuit la o creştere a dis-

cursului care instigă la ură îm-

potriva acestei categorii”, a spus 

managerul proiectului despre 

discursul instigator la ură, Ra-

du Răileanu.

Pe perioada de referinţă a 

cercetării, nu au lipsit nici ma-

nifestaţiile de exprimare a urii 

într-o formă organizată. Noua 

Dreaptă, devenită partid politic, 

s-a remarcat la acest capitol, or-

ganizând marşuri împotriva ma-

ghiarilor, romilor, membrilor mi-

norităţilor sexuale şi implicân-

du-se în protestele islamofobe.

Injurii între cei pro 
şi contra

Temele care polarizează 

România au reuşit să-i facă 

pe oameni să ajungă la inju-

rii şi injective, însă, crede so-

ciologul Ioan Hosu, ideea es-

te ca aceste poziţii să nu se 

plaseze la extreme.

„Sunt teme care polarizează 

şi împart societatea românească 

şi opinia publică în două tabere. 

Cei care sunt pro şi cei care sunt 

contra. Nu toţi reuşesc să păs-

treze un standard în relaţia cu 

ceilalţi şi atunci recurg la injec-

tive, la injurii, la etichetări nefe-

ricite. Ideea este ca aceste pozi-

ţii să nu se plaseze la extreme. 

Divergenţele astea de opinie tre-

buie exprimate civilizat, decent, 

respectând demnitatea umană. 

E normal să fi e diversitate”, a 

concluzionat Ioan Hosu.

Cât de puternic este fenomenul 
de radicalizare în România?
Potrivit unui studiu recent discursul împotriva musulmanilor ia amploare în România.

Injurii la adresa musulmanilor
O poză cu doi bărbaţi în timp 
ce stau în genunchi, au mâini-
le încrucișate și probabil se 
roagă în parcarea mallului 
Polus Center Cluj i-a scandali-
zat pe foarte mulţi oameni pe 
Facebook.
„Aud ca astăzi s-a întâmplat la 
Polus Cluj-Napoca! Oare de ce nu 
m-a dus Dumnezeu pe acolo? Sa 
nu încalc porunca a 6-a? În ţara 
mea se întâmplă așa ceva în mij-
locul drumului....Blestemate să 

fi e zilele de felul ăsta”, a spus 
Diana Dia în comentariul care a 
însoţit poza.
Comentariile injurioase la adresa 
celor doi presupuși musulmani 
au continuat, iar unele dintre ele 
nu pot fi  reproduse.
„Cum trebuia să vedem șoferii aia 
smardoi! Să le arate religia ţării 
noastre”, spune Dan Negura. „Asa 
încep...încet încet...și după se ridică 
cu pretenţii”, menţionează Don 
Giuliano.
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Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Alegerile din 2016 sunt 

primele la care campania 

electorală va fi  decontată 

de la stat, care decide de 

altfel şi ce materiale 

publicitare vor putea fi  

afi şate. Dacă un candidat 

va dori să folosească 

materiale publicitare pe 

banii lui, va fi  sancţionat 

conform legii.

Mai este mai puţin de do-

uă săptămâni până la începe-

rea campaniei electorale, dar 

oraşul este împânnzit de o se-

rie de materiale electorale ca-

re în campanie vor fi  interzi-

se, legea nesancţionând pre-

campania. Panourile, mesh-ri-

le şi bannere-le nu vor mai fi  

văzute la fi ecare pas, ci vor 

trebui să dispară până în 6 

mai.

Cu ce e voie, cu ce 
nu e voie în campanie

Zilele trecute, Autoritatea 

Electorală Permanentă (AEP) 

a lansat un apel la adresa com-

petitorilor electorali privind 

retragerea din spaţiul public, 

cel mai târziu până la data în-

ceperii campaniei electorale, 

a tuturor materialelor de pro-

movare care nu respectă le-

gislaţia.

AEP reaminteşte că sin-

gurele materiale de propa-

gandă electorală permise în 

perioada campaniei sunt: afi -

şe electorale cu dimensiuni-

le de cel mult 500 mm o la-

tură şi 350 mm cealaltă la-

tură; afi şele electorale prin 

care se convoacă o reuniu-

ne electorală vor avea 400 

mm o latură şi 250 mm cea-

laltă latură şi vor fi  ampla-

sate în locurile speciale pen-

tru afi şaj; materiale de pro-

pagandă electorală audio sau 

video, difuzate de mass-me-

dia audiovizuală; publicita-

te în presa scrisă; materiale 

de propagandă electorală on-

line; broşuri, pliante şi alte 

materiale tipărite.

Conform AEP, nerespecta-

rea acestor prevederi consti-

tuie contravenţii, dacă nu au 

fost săvârşite în astfel de con-

diţii încât să fi e considerate, 

potrivit legii penale, infracţi-

uni, şi se sancţionează cu 

amendă de la 10.000 lei la 

25.000 lei.

Potrivit Legii 334/2006, 

republicată, se interzice 

competitorilor politici să 

utilizeze în campania elec-

torală bannere, mesh-uri, 

panouri publicitare, stea-

guri publicitare, calcane, 

ecrane publicitare, indica-

toare publicitare direcţio-

nale, structuri de publicita-

te autoportante, publicita-

te luminoasă, publicitate pe 

vehicule.

Campania electorală pen-

tru alegerile locale va începe 

pe 6 mai şi se va încheia pe 

4 iunie.

Ce spune legea în 
privinţa decontării

Potrivit Legii 334/2006, pot 

fi  decontate cheltuielile cu ma-

terialele publicitare, cheltuie-

lile cu transportul şi cazarea 

(dacă este cazul), cheltuieli-

le cu mandatarul şi comisioa-

ne bancare.

Având în vedere că în 

județul Cluj sunt 74 de comu-

ne, un oraș și cinci municipii, 

limitele maxime ale contribu-

ţiilor pentru campania electo-

rală care pot fi  depuse de că-

tre candidaţi sau mandatarul 

fi nanciar, pornind de la sala-

riul minim brut (1.050 lei), po-

trivit Legii 334 din 2006, (ar-

ticolul 28, aliniat 6) sunt:

- un salariu de bază minim 

brut pe ţară pentru fi eca-

re listă de candidaţi la con-

siliul local al comunei 

(77.700 lei)

- 3 salarii de bază minime 

brute pe ţară pentru fi e-

care listă de candidaţi la  

consiliul local al oraşului 

(3.150 lei)

- 5 salarii de bază minime 

brute pe ţară pentru fi e-

care listă de candidaţi la 

consiliul local al munici-

piului (26.250 lei)

- 5 salarii de bază minime 

brute pe ţară pentru fi ecare 

candidat la funcţia de pri-

mar al comunei (388.500 

lei)

- 7 salarii de bază minime 

brute pe ţară pentru fi e-

care candidat la funcţia de 

primar al oraşului (7.350 

lei)

- 10 salarii de bază minime 

brute pe ţară pentru fi e-

care candidat la funcţia de 

primar al municipiului 

(52.500 lei)

- 100 de salarii de bază mi-

nime brute pe ţară pentru 

fi ecare listă de candidaţi 

la consiliul judeţean 

(105.000 lei)

Astfel, suma totală pe care 

un partid o poate deconta es-

te de 660.450 lei în total. 

În Cluj-Napoca, zece can-

didaţi ţintesc fotoliul de pri-

mar, iar la Consiliul Judeţean 

Cluj 14 partide au candidaţi. 

Doar PSD, PNL, UDMR şi 

PPMT au liste complete la 

Consiliul Judeţean.

Cu ce e voie, cu ce nu 
e voie î n campanie 
Până la campania electorală, candidaţii la alegerile locale vor trebui 
să îşi retragă toate materialele electorale care contravin legii.

Panourile, mesh-rile şi bannere-le electorale vor trebui să dispară până la începerea campaniei

Paul NICULESCU
redactia@monitorulcj.ro

Le-a întins o mână de ajutor 
politicienilor. I-a scuipat în 
obraz pe românii cinstiţi. A 
aruncat întreaga clasă politică 
în aceeaşi mizerie din care s-a 
ridicat el.
Nu știţi despre cine e vorba? 
Sunt realizările de ieri ale preșe-
dintelui „salvator” al românilor, 
Klaus Iohannis. Neamţul pe ca-
re 6.288.769 de români l-au 
votat în 2014 cu inimile pline 
de speranţa că v-a curăţa mize-
ria și corupţia din politică. Și, 
după dezamăgiri mai mari sau 
mai mici, în Joia Patimilor, 
Klaus le-a demonstrat români-
lor că îi este mai aproape clasa 
politică decât interesul public. Și 
că USL n-a murit. Că PSD, PNL 
sunt aceeași mizerie.

Ieri, președintele a anunţat că 
a promulgat legea prin care 
conturile partidelor nu vor mai 
putea fi  executate silit.
La adăpostul promulgării legii 
dării în plată, aceasta aproape 
că ar fi  trecut neobservată, da-
că nu s-ar fi  apucat chiar 
Iohannis să explice de ce a 
considerat că e bună și utilă.

„Practic, contul de campanie 
al unui partid nu poate fi  exe-
cutat silit“, a spus-o răspicat 
Klaus Iohannis.

Poftiiiim? Adică nici dacă nu-și 
plătesc datoriile și chiar dacă ai o 
sentinţă judecătorească defi niti-
vă și executorie tot nu te poţi 
atinge de banii unui partid? 
Adică le-ai vândut, fabricat sau 
construit ceva ori le-ai oferit un 
serviciu de orice fel și, deși tu, 
comerciantul onest, ţi-ai făcut 
datoria ei nu pot fi  obligaţi să-ţi 
plătească??? DA! Exact! De 
acum înainte, politicienii nu mai 
pot fi  puşi la plată!

Începând de ieri, politi-
cienii – din toate parti-
dele politice, fără nicio 
deosebire – au devenit 
un alt fel de români. Nu 
luaţi unul câte unul, ci 
în haită, în şleahtă sau 
grup (mai mult sau mai 
puţin infracţional) orga-
nizat.

Argumentele președintelui:

1) Poprirea ca armă politică.
„Există un fenomen, negativ în 
esenţă, dar există, numit mi-
graţia politică – politicieni care 
părăsesc un partid și trec în alt 
partid sau politicieni care pără-
sesc un partid și înfi inţează alt 
partid. Este foarte ușor de ima-
ginat că un creditor al unui 
partid migrează el sau migrea-
ză simpatia creditorului către 
un nou partid și atunci putem 
să ne imaginăm situaţii în care 
competiţia politică este falsifi -
cată dacă se aplică o executa-
re silită la contul unui partid, 
exact în campania electorală”, 
spune Klaus Iohannis.

În esenţă – strict cu caracter de 
exemplu – șeful statului susţi-
ne că, o fi rmă (agenţie de pu-
blicitate, ziar, organizator de 
evenimente etc) care în cam-
pania din 2012 a prestat servi-
cii pentru un politician din PDL, 
care ulterior a migrat la PSD, în 
campania din 2016 ar fi  dispus 
să pună poprire pe contul PDL 
doar din simpatie pentru fostul 
client, politicianul-migrator.

Serios? Cunoașteţi un om de 
afaceri onest – care trăiește din 
munca lui – care să nu încerce 
vreme de patru ani să-și recupe-
reze o datorie (pentru care deja 
a plătit TVA și impozit pe profi t), 
doar de dragul unui politician? 
Care, pe deasupra, i-a mai tras 
și ţeapă?

Domnule președinte Iohannis, 
cu argumentul ăsta nu de-

monstraţi decât cât de rupt de 
realitate sunteţi!

2) Poprirea ca atac la liberta-
tea de exprimare.
Președintele a invocat articolul 8 
din Constituţie, potrivit căruia 
partidele politice contribuie la 
defi nirea și exprimarea voinţei 
politice.
„Dacă contul de campanie al 
unui partid este blocat exact în 
campania electorală, atunci cu 
siguranţă apare o situaţie care 
afectează semnifi cativ felul în 
care acel partid se poate expri-
ma sau poate contribui la for-
marea voinţei politice”, argu-
mentează Iohannis.

Să traducem. Partidele coagu-
lează curentele de opinie din 
societate și le canalizează în-
spre transformarea lor în poli-
tici. Sunt așadar organismele 
prin care voinţa poporului se 
transformă în legi, care vor 
deveni obligatorii pentru toată 
societatea.

Păi, oare așa este? Nu este, 
domnule președinte. Nu este 
pentru că, pe de-o parte, nu ţin 
minte ca poporul să fi  spus vre-
odată că e bine să nu-ţi plăteşti 
datoriile. Ai consumat, ai plătit. 
Foarte simplu.
Pe de altă parte, modelul, 
exemplul pe care îl transmit 
partidele prin această lege este 
contrar comportamentului soci-
almente dezirabil pe care legea 
deja în vigoare (inclusiv cea fi s-
cală) îl fi xează: debitorul este 
dator creditorului cu plata dato-
riei, cumpărătorul este dator 
vânzătorului cu plata preţului 
convenit. Or, prin această lege, 
partidele se pun singure deasu-
pra legii; chiar în afara ei.

Mai este un aspect, cel juridic. 
În România, partidele nu sunt 
organizaţii de drept privat, ci de 
drept public, cu toate efectele 
care decurg din această poziţie. 
Inclusiv, sau mai ales, aceea că 
rolul și existenţa lor sunt fi xate 
în Constituţie și într-o lege spe-
cială, fi nanţarea lor este supusă 
principiului transparenţei, pen-
tru că folosesc și bani de la bu-
getul statului (adică banii noș-
tri, ai contribuabililor); ele nu 
pot intra în insolvenţă, nu pot fi  
dizolvate pentru comportamen-
tul economic periculos. Iar 
acum nici conturile nu le pot fi  
executate.

În aceste condiţii, ni-
meni din această ţară 
nu ar mai trebui să se 
aştepte să fi e plătit da-
că facturează bunuri 
sau servicii unui partid 
politic în campania elec-
torală. Nimeni.

Dar partidele, politicienii – pen-
tru că partidele sunt alcătuite 
din oameni – vor dori promova-
re, publicitate, afi șe, tipărituri și 
multe altele atât de necesare 
campaniei. Cine va mai avea în-
credere să facă un contract cu 
un partid dacă știe că nu va fi  
plătit? Nimeni.

Și-atunci? Faptul că partidele au 
acumulat datorii neplătite de 
12 milioane de euro arată clar 
că nu au capacitatea fi nanciară, 
dar nici intenţia să plătească. 
Cel puţin transparent, partidele 
nu rulează asemenea sume de 
bani. Dar faptul că au încheiat 
contracte, înseamnă că s-au ba-
zat pe ceva. Poate pe bani ne-
gri, aduși pe fi lierele Microsoft, 
ANRP, Interagro sau CNI? Poate 
pe o amnistie fi scală votată, 
evident, tot de politicieni?

Atunci, singura variantă în ca-
re cineva va accepta să colabo-
reze economic cu un partid 
politic va fi  cu banul jos, cash, 
în pungă. Exact cum le place 
politicienilor români să lucre-
ze: cu plicul.

Când vor fi finalizate lucrările de la Autostrada Sibiu-Orăştie ?
Lucrările la segmentul 

demolat al Autostrăzii 

Sibiu–Orăştie vor fi ter-

minate în 1 septembrie, 

declară ministrul 

Transporturilor, Dan 

Costescu, potrivit căruia 

acest lucru nu înseam-

nă, însă, reluarea trafi-

cului.

„Pe această zonă studii-

le care se desfăşoară nu vor 

amâna deschiderea, pe 1 

septembrie. Rămâne de vă-

zut pe restul autostrăzii ce 

vom putea face, pentru că 

sunt 22 de kilometri şi fina-

lul contractului nu îl putem 

accelera, dacă vrem să nu 

ne batem joc. Decembrie es-

te finalul pentru evaluare, 

de asta am spus că deschi-

derea acestui tronson nu în-

seamnă neapărat deschide-

rea circulaţiei”, a afirmat 

Costescu.

Acesta a spus că a trecut 

pe şantier când era în faza de 

pregătire şi când se făceau 

evaluările cu proiectantul, iar 

acum a venit după ce au în-

ceput lucrările.

Lotul trei al Autostrăzii Si-

biu-Orăştie a fost inaugurat 

în noiembrie 2014 de minis-

trul de atunci al Transportu-

rilor Ioan Rus, şi de fostul pre-

mier Victor Ponta, cu două zi-

le înainte de turul doi al ale-

gerilor prezidenţiale.

DECONT

660.450 lei
este suma pe care organizația județeană a unui partid din Cluj 
o poate deconta de la stat pentru campania electorală

CAMPANIE

6
mai este ziua 
în care se dă 
startul campaniei 
electorale

OPINIE

La partide, ca la curve!
Banu' jos, înainte să atingi „marfa”!
Aceiaşi politicieni care, fără deosebire de culoarea 
politică, s-au înfruptat ani de zile din banii noştri prin 
afacerile Microsoft, Interagro, ANRP, CNI şi altele mai 
puţin cunoscute, au moşit acum o nouă metodă de 
furat: nu mai pot fi obligaţi să-şi plătească datoriile.
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Familiile a doi pacienţi 

transplantanţi care au 

murit în urmă cu două 

luni, după ce au fost sus-

pecţi de gripă porcină, 

acuză medicii Institutului 

Clinic de Urologie şi 

Transplant Renal (ICUTR) 

din Cluj de proastă comu-

nicare şi de nerespectarea 

circuitelor intraspitaliceşti. 

Cu toate că sunt nemul-

ţumiţi de modul în care au 

fost trataţi cei doi bolnavi, 

familiile lor nu au făcut ni-

cio plângere la autorităţile 

abilitate. Singurul care este 

hotărât să ia atitudine este 

Emanuel Ungureanu, preşe-

dintele Asociaţiei pentru So-

lidaritate şi Empatie Delia 

Grădinaru, el având în plan 

să sesizeze DNA. Conduce-

rea ICUTR Cluj consideră că 

este vorba de un simplu atac 

al lui Emanuel Ungureanu 

(fi ind cunoscute demersuri-

le lui Emanuel Ungureanu 

când a cerut explicaţii cu pri-

vire la operaţia de transplant 

renal suferită de actorul Ale-

xandru Arşinel, în timp ce 

pe lista de aşteptare mai erau 

şi pacienţi tineri, adolescenţi 

şi copii, care aşteptau de o 

perioadă mai lungă de timp 

decât celebrul actor). Mihai 

Lucan, şeful ICUTR Cluj re-

cunoaşte că a avut focar de 

gripă porcină în spital şi pre-

cizează că nu se poate pre-

veni aşa ceva într-o unitate 

sanitară. Pe de altă parte, 

unul dintre pacienţii dece-

daţi nu ar fi  respectat reco-

mandările medicilor şi a ie-

şit din salon de mai multe 

ori. Conducerea Direcţiei de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj 

are o anchetă în derulare cu 

privire la aceste cazuri.

Ana Toth de 64 de ani (Bis-

triţa Năsăud) şi Viorel Bejan de 

52 de ani (Suceava) sunt doi 

pacienţi care au fost supuşi 

unui transplant renal la ICUTR 

Cluj, anul trecut în octombrie, 

respectiv anul acesta, în ianu-

arie. Ambii pacienţi au murit 

la Spitalul Clinic de Boli Infec-

ţioase Cluj, în februarie 2016, 

după ce au fost infectaţi cu vi-

rusul gripei porcine.

Într-o conferinţă de presă, 

organizată joi la Cluj-Napoca, 

reprezentanţii familiilor Toth 

şi Bejan au explicat pe par-

cursul a două ore modul în 

care medicii s-au comportat 

cu Ana Toth şi Viorel Bejan şi 

cu aparţinătorii acestora. Du-

pă ce cazurile au fost expuse 

detaliat, aparţinătorii celor doi 

decedaţi au declarat că nu au 

sesizat organele abilitate, sco-

pul lor fi ind acela ca şi alţi 

pacienţi să ştie ce s-a întâm-

plat la ICUTR Cluj.

„A murit sub ocrotirea 
atâtor medici”

Melania Bejan, soţia lui Vi-

orel Bejan s-a arătat dezamă-

gită de modul în care medicii 

au comunicat cu ea şi cu so-

ţul ei. De asemenea, a preci-

zat că nu ştie de ce i-a murit 

soţul. „Sunt dezamăgită de 

modul de comunicare între 

pacient, aparţinători şi spital. 

Nu cunosc în detaliu spre de-

loc de ce a murit soţul meu. 

Sunt aproape consternată că 

a murit sub ocrotirea atâtor 

medici. Sunt convinsă că a 

murit cu zile într-un spital ca-

re colcăie de viruşi şi bacte-

rii. Dureros este faptul că du-

pă cele întâmplate eşti igno-

rată, minţită”, a declarat Me-

lania Bejan.

În 12 ianuarie, Viorel Bejan 

a suferit operaţia de trans-

plant, în 26 ianuarie a avut 

frisoane, după care starea i 

s-a înrăutăţit.

Momentul transferului 
la Infecţioase

Femeia spune că medicii 

nu i-au comunicat detalii des-

pre starea soţului, deşi a ce-

rut aceste informaţii.

„În data de 3 februarie, am 

cerut să vină cineva să vor-

bească cu mine, am reuşit să 

vorbesc cu o doctoriţă foarte 

tânără, care mi-a spus că es-

te pe mâini bune. În 4, în ju-

rul orei 15.00, era agitaţie în 

spital şi aud că se vorbeşte 

despre virusul gripal de tip 

AH1 că este în spital. O asis-

tentă a citit o listă cu cinci 

transplantaţi care trebuiau 

transferaţi la Spitalul de Boli 

Infecţioase. Am mers la Infec-

ţioase, unde l-am găsit pe so-

ţul meu la Terapie Intensivă, 

cu masca pe faţă”, a spus Me-

lania Bejan.

În data de 19 februarie, Vi-

orel Bejan a murit. Soţia lui 

afi rmă că nici în momentul de 

faţă nu ştie exact cauza mor-

ţii soţului din cauză proastei 

comunicări cu spitalul. Totuşi, 

potrivit femeii, în documente 

scrie că Viorel Bejan a murit 

din cauza unui şoc septic.

Iulia Molnar, fi ica Anei Toth 

a menţionat că mama ei a fost 

transferată la Infecţioase oda-

tă cu Viorel Bejan şi alţi pa-

cienţi. La fel, şi ea acuză me-

dicii de proastă comunicare 

cu aparţinătorii. „Nu am fost 

contactaţi niciodată de niciun 

medic, deşi aveau numerele 

noastre de telefon”, a preci-

zat Iulia Molnar.

Cum comentează 
Lucan situaţia

Profesorul Mihai Lucan, şe-

ful ICUTR Cluj a declarat că 

pacienţii transplantaţi au o ca-

pacitate foarte redusă de apă-

rare şi pot fi  răpuşi de gripă. 

„Bolnavii ăştia cu transplant 

au capacitatea imunologică 

foarte scăzută. O infecţie cu 

gripă porcină omoară oameni 

sănătoşi, darămite oameni ca-

re au redusă capacitatea de a-

părare la 20-30%. A fost o în-

tâmplare nefericită şi conso-

nez cu pierderea familiei 

(Bejan – n.red.), iar bolnava 

cealaltă a făcut infecţia în alt 

salon decât cel de transplant. 

Ea a făcut foarte multe com-

plicaţii după transplant şi de 

aici foarte uşor s-a prins in-

fecţia asta. Respectivul domn 

care săracul a murit, ăsta se 

plimba toată ziua, nici nu as-

culta să stea în salon, se du-

cea să se întâlnească cu ne-

vastă-sa, ori camera de vizi-

tă în care se ducea el era o în-

căpere în care încăpeau 50 de 

oameni din toate părţile. Eu 

nu am cum să îi monitorizăm 

pe toţi indivizii care vin din 

toate părţile că nu sunt Poli-

ţie”, a explicat Lucan.

„Nu ai cum să opreşti 
un focar de gripă”

În ceea ce priveşte focarul 

de gripă, Mihai Lucan a pre-

cizat că nu există o modalita-

te de a opri apariţia acestei 

afecţiuni. „Nu am niciun fel 

de modalitate ca să fi  putut 

împiedica desfăşurarea aces-

tui eveniment. După ce s-a în-

tâmplat, noi am luat absolut 

toate măsurile legale care se 

impuneau ca să îi ajutăm şi 

ca să declarăm existenţa aces-

tui focar. Focarele de gripă au 

fost în toate spitalele din Cluj. 

Nu ai cum să opreşti un fo-

car de gripă”, a adăugat şeful 

ICUTR Cluj.

Consideră că este un 
atac al lui Ungureanu

Despre problemele semna-

late de familiile celor doi de-

cedaţi, profesorul Lucan con-

sideră că sunt doar nişte ata-

curi ale lui Emanuel Ungurea-

nu. „Totul este caraghios şi 

lipsit de fundament. De ce nu 

au reacţionat până acum, de 

ce au venit tocmai acum cu 

ideea? Acum a găsit Ungurea-

nu momentul să se lege de 

subiectul ăsta în Săptămâna 

Mare?”, a spus Lucan.

DSP Cluj are anchetă 
în derulare

După ce toată situaţia ce-

lor doi pacienţi a fost prezen-

tată de familiile acestora în 

cadrul conferinţei de presă, 

Direcţia de Sănătate Publică 

(DSP) Cluj a transmis un co-

municat de presă prin care 

anunţă că au o anchetă în de-

rulare. „Referitor la aspectele 

apărute în presă cu referire la 

pacienţii transplantaţi renal şi 

care au decedat urmare unei 

infecţii cu virus gripal, vă co-

municăm că Direcţia de Să-

nătate Publică Cluj a demarat 

o anchetă care este în deru-

lare, iar la fi nalizarea aceste-

ia vom comunica concluziile 

şi măsurile care se impun”, a 

precizat conducerea DSP Cluj.

Mihai Lucan a declarat, de 

asemenea, că au fost anunţa-

te la ofi cialităţile sanitare lo-

cale şi centrale cu privire la 

focarul de gripă porcină.

Familiile unor pacienţi în război
cu Institutul de Transplant Renal Cluj
Un focar de gripă porcină izbucnit la Institutul de Transplant Renal Cluj, în luna februarie, stârneşte un val de 
nemulţumiri din partea familiilor a doi pacienţi transplantaţi care au decedat, după ce au fost infectaţi cu virusul gripal.

PUBLICITATE

Membrii familiei se întreabă cum a fost posibil ca pacienţii 
transplantaţi să se îmbolnăvească de gripă porcină. Ei sus-
pectează că proasta organizare a circuitelor intraspitalicești 
este una dintre cauze. „Nu pot să îmi explic cum două fe-
mei răcite care veniseră să facă transplant erau în același 
corp de spital cu pacienţii transplantaţi. Despre femei mi-a 
spus soţul meu că nu putea nici să doarmă atât de tare tu-
șeau”, a declarat Melania Bejan (foto).

Emanuel Ungureanu (foto) afi rmă că în mai multe locuri 
din spital erau pacienţi cu gripă porcină. „Simptomele de 
gripă porcină apar simultan la mai mulţi pacienţi, în locuri 
diferite din spital. Acest lucru reiese din documente. Acești 
pacienţi nu trebuiau amestecaţi cu alţii, ci poate trebuiau 
transferaţi imediat la Infecţioase. Acele circuite prezentate 
la operaţiile în premieră nu există de fapt. Infi rmierele se 
duceau la chioșc în aceeași îmbrăcăminte și încălţăminte 
din spital”, a subliniat Ungureanu.

Președintele Asociaţiei pentru Solidaritate și Empatie Delia 
Grădinaru a precizat că va sesiza DNA dacă nu se clarifi că si-
tuaţia pacienţilor cu gripă porcină de la ICUTR Cluj.

Circuitele nu există de fapt

Într-o conferinţă de presăm reprezentanţii familiilor Toth şi Bejan au explicat modul în care medicii s-au 
comportat cu Ana Toth şi Viorel Bejan şi cu aparţinătorii acestora
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Judecătorii de la 

Tribunalul Cluj ar fi  tre-

buit să dea, joi, o sentinţă 

în dosarul de corupţie al 

fostului preşedinte al 

Consiliului Judeţean 

Horea Uioreanu, având în 

vedere că procesul a luat 

sfârşit încă de acum două 

săptămâni. Surpriză însă: 

judecătorii au decis să 

amâne pronunţarea, potri-

vit unor surse, cu încă 

două săptămâni. Pe 15 

aprilie a avut loc ultimul 

termen în acest dosar 

când avocaţii au pus con-

cluziile pe fond şi s-a dat 

ultimul cuvânt inculpaţii-

lor.

La ultimul termen din pro-

ces, Uioreanu a negat că ar fi  

primit mită de la oamenii de 

afaceri Ioan Bene şi Vasile Po-

găcean, aproape un milion de 

lei. Fostul şef al CJ Cluj a spus 

că o singură dată i-a cerut lui 

Pogăcean o sponsorizare pen-

tru PNL, în sumă de 25.000 

de lei. A primit doar 20.000 

de lei, în timp ce se afl a la o 

nuntă, iar banii i-a dat din 

nou lui Pop Răzvan, pentru 

cheltuieli electorale.

Al doilea inculpat din acest 

dosar, trimis în judecată pentru 

dare de mită,omul de afaceri 

Ioan Bene, a recunoscut şi va 

benefi cia de circumstanţe ate-

nuante, că i-a dat mită lui Uio-

reanu ca să îşi poată derula afa-

cerile ”în linişte”. DNA susţine 

că acesta i-ar fi  dat lui Uiorea-

nu, suma de 270.000 de lei, în 

mai multe tranşe, pentru a nu 

întâmpina greutăţi la investiţia 

pe care acesta o derula la Aero-

portul Cluj-Napoca.

Şi în acest caz, Uioreanu 

a negat: ”Este adevărat că Be-

ne ar fi  înmânat lui Pop 

Răzvan, suma de aproxima-

tiv 100.000 de lei, pentru ac-

ţiunile PNL şi pe care Pop 

Răzvan a primit-o în baza 

atribuţiilor sale, de trezorier 

al PNL Cluj. Aceste sume erau 

oferite benevol de către Be-

ne. Având în vedere că natu-

ra relaţiilor contractuale fă-

cea ca întâlnirile mele cu Be-

ne să fi e destul de dese, aces-

ta se oferea să mă ajute cu 

bani, iar eu il trimiteam pe 

Pop Răzvan să primească su-

mele respective, fără însă să 

le cunosc sumele exacte pri-

mite de acesta”.

Le-a fost milă de ei. Tribunalul 
Cluj a amânat pronunţarea 
în dosarul Uioreanu
Horea Uioreanu şi omul de afaceri Ioan Bene ar fi 
trebuit să-şi primească sentinţa în Joia Mare.

Anca M.COLIBĂŞANU
Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

În fi ecare campanie electo-

rală pentru alegerile loca-

le politicienii se laudă cu 

tot felul de proiecte și une-

ori chiar își atribuie meri-

te pentru ce au făcut alții. 

La Cluj, în fi ecare campa-

nie, candidații se laudă cu 

aducerea Nokia la Jucu, 

proiect realizat pe vremea 

când președinte al 

Consiliului Județean era 

liberalul Marius Nicoară.

Subiectul nu mai prezintă 

oricum niciun interes și nu 

mai prinde la clujeni, în 

condițiile în care Nokia a ple-

cat demult de la Jucu, însă 

politicienii se folosesc încă de 

el, în discursul lor. 

Într-o scrisoare adresată clu-

jenilor, Octavian Buzoianu 

menționează câteva proiecte 

în care s-a implicat, printre ca-

re și Nokia. „Pe drumul meu 

profesional am dovedit că sunt 

un lider care administrează 

strategic proiecte de mari di-

mensiuni. Brand-ul local UR-

SUS, transformat într-unul 

național, primul hotel de 5 ste-

le din Cluj, proiectul Cluj Bus-

siness Center, sau de ce nu, 

aducerea Nokia la Cluj”, spu-

ne Buzoianu, în scrisoare. 

În aceeași scrisoare adresa-

tă clujenilor, candidatul Octavi-

an Buzoianu atrage atenția că 

toți cei neimplicați politic trebu-

ie să mobilizeze jocul politic. 

Ne întrebăm și noi cum vine as-

ta, mai exact cum să mobilizezi 

jocul politic dacă nu ești impli-

cat politic și mai ales cum nu 

ești implicat politic atunci când 

ești susținut de PSD, PRM, 

PNȚCD și alte partide.  

„(...)De aceea, noi, cei 

neimplicați politic trebuie să 

ne impunem punctul de ve-

dere și să mobilizăm jocul po-

litic spre binele orașului”, mai 

spune candidatul independent 

Octavian Buzoianu.

Cine a adus Nokia la Cluj

La vremea respectivă, pre-

şedinte al Consiliului Judeţean 

Cluj era senatorul Marius Ni-

coară. În 2007, La Guvern, es-

te semnat Memorandumul pri-

vind asocierea în participaţiu-

ne între Consiliul Judeţean Cluj 

şi compania fi nlandeză Nokia 

pentru deschiderea unei fabrici 

de telefoane mobile şi a unui 

centru de cercetare, investiţie 

estimată la 200 milioane euro. 

Documentul a fost semnat de 

preşedintele CJ Cluj Marius Ni-

coară şi de Raimo Puntala, vi-

cepreşedinte al companiei No-

kia, în prezenţa premierului Că-

lin Popescu Tăriceanu.

“Nokia a fost adusă de di-

rectorul Tetarom Viorel Găvrea 

şi de Sorin Vasilescu director al 

Agenţiei Române pentru Inves-

tiţii Străine (ARIS). Ei au avut 

primele discuţii cu cei de la No-

kia. Domnul Buzoianu nu a 

avut nicio infl uenţă. Negocie-

rile le-am făcut eu, inclusiv la 

Viena. Octavian Buzoianu avea 

un contract de asociere cu 

USAMV pe un teren al statului 

şi el şi-a dat acceptul ca o co-

tă din teren, 15 hectare, să fi e 

cedată către Tetarom alături de 

cele 60 de hectare care aparţi-

neau Tetarom. Şi îi mulţumesc 

pentru aceasta. Deci, el şi-a dat 

acceptul alături de USAMV de 

a ceda teren către Consiliul Ju-

deţean cele 15 hectare. A avut 

contribuţia că a acceptat să ce-

sioneze acele 15 hectare, el a-

vând acel parteneriat cu USAMV-

ul. Aceasta este singura lui con-

tributie Aceasta a fost contri-

buţia dânsului. Buzoianu încă 

mai are teren în zonă, aproxi-

mativ 1000 de hectare. A fost 

Găvrea care s-a ocupat de adu-

sul Nokia la Cluj. Cred că dom-

nul Buzoianu se foloseşte de 

acest subiect pentru impresio-

narea electoratului, eu nu m-

am folosit niciodată în campa-

nie de venirea Nokia la Cluj. 

Atunci când eram preşedinte-

le Consiliului Judeţean Cluj am 

considerat normal şi fi resc să 

aduc această investiţie în ju-

deţ”, a spus Nicoară. 

Speculă cu terenuri?

Întrebat despre faptul că 

prefectul de atunci Alin Tişe 

a refuzat să semneze elibera-

rea titlurilor de proprietate pe 

terenurile comunelor Jucu şi 

Apahida, situate în apropie-

rea parcului industrial, din ca-

uza unor informaţii referitoa-

re la specula cu terenurile din 

zona parcului Tetarom, sena-

torul Nicoară a precizat că nu 

cunoaşte aceste detalii.

“Am fost întrebat inclusiv 

de DNA despre acest subiect 

şi de alte persoane. Nu ştiu 

cine avea teren în zonă, nu 

am cunoştinţă de acest su-

biect. Eu nu am nici măcar o 

palmă de teren în zonă”, a 

adăugat Nicoară.

Alin Tișe – la acea dată 

prefect, devenit ulterior 

președinte al COnsiliului 

Județean – nu a răspuns la te-

lefon pentru a lămuri suspi-

ciunilor legate de specula cu 

terenurile de la Jucu.

Din 4 în 4 ani, câte un politician vinde 
alegătorilor cadavrul Nokia

Procurorii DNA au dis-

juns dosarul în care a fost 

trimis în judecată omul 

de afaceri Ioan Niculae, 

fi ind investigate posibile 

fapte de corupţie, vizând 

foşti înalţi demnitari, 

printre care Emil Boc, 

Gheorghe Pogea, Adriean 

Videanu, Ilie Sârbu şi 

Vasile Puşcaş.

Potrivit procurorilor, în 

prima parte a anului 2009, 

Ioan Niculae ar fi încercat 

să corupă o serie de funcţi-

onari publici şi înalţi dem-

nitari ai statului, cu scopul 

de a-i convinge să promo-

veze o Hotărâre de Guvern, 

prin care să fie acordate fa-

cilităţi fiscale, privind sub-

venţionarea achiziţiei de în-

grăşăminte chimice, cu con-

secinţă directă în beneficiul 

financiar al grupului Intera-

gro, fapte pentru care a fost 

trimis în judecată.

În rechizitoriul prin care 

Ioan Niculae a fost trimis în 

judecată, procurorii DNA au 

dispus disjungerea cauzei 

„în cazul miniştrilor şi a al-

tor funcţionari publici sau 

demnitari, precum şi altor 

persoane, implicaţi în circu-

itul proiectului de HG sau 

în demersurile pentru sus-

ţinerea actului normativ pri-

vind acordarea de subven-

ţii la achiziţia de îngrăşă-

minte din producţia inter-

nă, act normativ care ar fi 

fost profitabil pentru aface-

rile grupului Interagro şi i-ar 

fi adus venituri lui Ioan Ni-

culae de câteva sute de mi-

lioane de euro”.

Au făcut presiuni pentru 
a-l favoriza pe Niculae

DNA menţionează că pe 

parcursul urmăririi penale 

au rezultat date potrivit că-

rora „anumiţi miniştri, din 

cadrul Guvernului, au susţi-

nut proiectul de act norma-

tiv care l-ar fi  favorizat pe 

Ioan Niculae, patronul Inte-

ragro, şi ar fi  produs preju-

dicii evidente României, a-

tât pe plan european, cât şi 

bugetului de stat. Printre 

aceşti miniştri, actele de ur-

mărire penală ( din dosarul 

lui I. Niculae-n.r.) i-au evi-

denţiat pe Emil Boc – prim 

ministru, Pogea Gheorghe – 

ministru al Finanţelor Publi-

ce şi Videanu Adrian – mi-

nistrul Economiei, care a 

exercitat asupra secretarului 

de stat Harbuz Liviu, fi e anu-

mite forme de presiuni, fi e 

demersuri de persuadare, 

pentru ca acesta să găseas-

că soluţii pentru promova-

rea şi adoptarea actului nor-

mativ vizat de patronul In-

teragro”, arată DNA în do-

cumentul citat.

Procurorii susţin că au da-

te şi despre Vasile Puşcaş, mi-

nistrul Integrării Europene la 

acel moment, menţionat de 

Ioan Niculae şi Bunea Stancu 

ca fi ind unul dintre demnita-

rii care au susţinut interesele 

lui Ioan Niculae.

Luare de mită, trafi c de 
infl uenţă, abuz în serviciu

Un alt ministru intrat în 

vizorul DNA este Ilie Sârbu, 

ministru al Agriculturii la mo-

mentul respectiv, în legătură 

cu care, spun procurorii, "au 

rezultat date în privinţa unei 

posibile implicări infracţio-

nale, atâta timp cât acest mi-

nistru, în ciuda opoziţiei func-

ţionarilor publici din minis-

ter, cât şi a înalţilor funcţio-

nari reprezentanţi ai Româ-

niei pe lângă Comisia Euro-

peană, a semnat proiectul de 

act normativ care l-ar fi  fa-

vorizat pe Ioan Niculae şi a 

transmis respectivul docu-

ment pe circuit în vederea 

avizării. Mai mult, în privin-

ţa lui Ilie Sârbu au rezultat 

date concrete că s-ar fi  întâl-

nit cu patronul Interagro şi 

că ar fi  discutat problemati-

ca acestui act normativ cu 

alţi politicieni şi demnitari 

(ex. Mircea Geoană, Gheor-

ghe Bunea Stancu)”.

„Un alt aspect rezultat în 

timpul urmării penale se re-

feră la posibila implicare şi 

a altor demnitari la care s-ar 

fi  apelat pentru a-i determi-

na pe miniştrii şi funcţiona-

rii din instituţiile publice să 

promoveze şi să adopte ac-

tul normativ care l-ar fi  avan-

tajat pe patronul Interagro”, 

unul dintre cei nominalizaţi 

fi ind Mircea Geoană, preşe-

dinte al PSD şi al Senatului 

la acel moment „dar şi alţi 

politicieni şi demnitari, no-

minalizaţi nu prin nume, ci 

prin funcţie, de exemplu.: 

«preşedintele» – posibilă re-

ferire la contactarea acestu-

ia de către patronul Ioan Ni-

culae în contextul în care, 

chiar ministrul Ilie Sârbu 

confi rmă că a fost abordat 

de la Preşedinţia României 

în acest scop”, explică DNA 

în rechizitoriu.

Astfel, în cauza disjunsă, 

referitoare la demnitari, mi-

niştri şi funcţionari, precum 

şi persoane din anturajul 

acestora, cercetările sunt 

continuate pentru fapte de 

luare şi dare de mită, cum-

părare şi trafic de influen-

ţă, abuz în serviciu în for-

ma tentativei cu scopul ob-

ţinerii de foloase necuveni-

te pentru altul, folosirea in-

fluenţei şi autorităţii unor 

persoane ce deţineau func-

ţii în partide politice pentru 

a obţine foloase necuvenite 

pentru altul.

În ciuda insistenţelor re-

porterilor Monitorul, nici Emil 

Boc, nici Vasile Puşcaş, nu au 

putut fi  contactaţi.

Clujenii Emil Boc şi Vasile Puşcaş, 
vizaţi de un nou dosar DNA
Foşti miniştri, printre care şi Emil Boc, sunt vizaţi într-un dosar instrumentat de DNA disjuns din dosarul lui Ioan Niculae.

Emil Boc

Vasile Pușcaș
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CONVOCATOR

Administratorul societăţii LASSELSBERGER S.A., 
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, 
Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, CIF RO446209, J12/1475/2014, 
(”Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 30.05.2016, orele 14:00, în Cluj-Napoca, Strada 
Anatole France nr. 59, Judeţul Cluj (la Cabinet de avocat 
Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 03.05.2016, stabilită ca Dată 
de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 31.05.2016, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINE DE ZI
1. Prezentarea Raportului anual al administratorului pentru 

anul 2015 și a Raportului auditorului statutar pentru anul 
2015;

2. Aprobarea Situaţiilor fi nanciare anuale aferente 

exerciţiului fi nanciar încheiat la data de 31.12.2015, întocmite 
conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modifi cările și 
completările ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
fi nanciare anuale individuale și situaţiile fi nanciare anuale 
consolidate, cu modifi cările și completările ulterioare;

3. Aprobarea gestiunii și activităţii administratorului care 
și-a exercitat funcţia pe parcursul anului 2015 și a descărcării 
acestuia de alte responsabilităţi și obligaţii pentru operaţiunile 
aferente anului 2015;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii 
pentru anul 2016;

5. Stabilirea remuneraţiei cuvenite Administratorului pentru 
activitatea prestată în exerciţiul fi nanciar 2016;

6. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului obţinut 
în exerciţiul fi nanciar încheiat la data de 31.12.2015, pentru 
acoperirea parţială a pierderii contabile reportate din anii 
anteriori;

7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciţiul fi nanciar 
01.01.2016-31.12.2016 și mandatarea Administratorului să 
negocieze condiţiile contractuale și să semneze documentele 
specifi ce negociate;

8. Alegerea unui Administrator pentru un mandat de 4 
(patru) ani începând cu data de 24 mai 2016 și până la data 
de 23 mai 2020;

9. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze 
toate hotărârile adoptate și să efectueze formalităţile necesare 

pentru a menţiona/ înregistra hotărârile la Registrul Comerţului 
și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

Situaţiile financiare anuale, Raportul anual al 
administratorului, Raportul auditorului statutar, propunerea 
de repartizare a profi tului, precum și celelalte materiale 
informative aferente ședinţei se pun la dispoziţia acţionarilor 
la sediul Societăţii începând cu data publicării convocatorului, 
între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator, Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul 
anual al administratorului, Raportul auditorului statutar și 
propunerea de repartizare a profi tului se publică și pe pagina 
de internet www.cesarom.ro, pentru liberul acces al 
acţionarilor.

Relaþii suplimentare la numãrul de telefon: (0372) 640800, 
offi ce@ro.lasselsberger.com.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesionalã ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se afl ã la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi  consultatã și completatã de aceștia. Acţionarii vor 
transmite propuneri de candidaturi conform prevederilor 
art.1171 alin. (2) din Legea nr.31/1990. În cererea acţionarilor 
vor fi  incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și califi carea profesionalã ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator.

Administrator al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

CONVOCATOR

Administratorul societăţii LASSELSBERGER S.A., 
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, 
Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, CIF RO446209, J12/1475/2014, 
(”Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 30.05.2016, orele 15:00, în Cluj-Napoca, Strada 
Anatole France nr. 59, Judeţul Cluj (la Cabinet de avocat Florin 
BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 03.05.2016, stabilită ca Dată 
de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extrordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 31.05.2016, în 
același loc, la orele 15:00.

ORDINE DE ZI
1. Ratifi carea Deciziei nr. 5 din 28.05.2015 a Administratorului 

Societăţii prin care s-a aprobat semnarea de către Societate, 
în calitate de co-debitor, a unui Contract de credit pentru 
investiţii (valoare maxima 35.000.000 Lei) și a unui Contract 
de credit – linii de credit pentru fi nanţarea activităţii curente 
(valoare maxima 8.900.000 Lei) care urmau să fi e semnate 
de către societatea Sanex S.A., persoană afi liată, cu sediul 
în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, CIF RO199028, 
J12/4/1991, în calitate de împrumutat, și Banca Transilvania 
S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George Bariţiu nr. 8, Judeţul 
Cluj, J12/4155/1993, CIF RO5022670, în calitate de fi nanţator, 
în condiţiile și termenii prevăzuţi în Oferta emisã de Banca 
Transilvania S.A. în data de 16.03.2015, sub forma Anexei 
nr. 1 la Decizia nr. 5 din 28.05.2015 și în Oferta emisã de 
Banca Transilvania S.A. în data de 28.03.2015, sub forma 
Anexei nr. 2 la aceeași decizie, precum și a tuturor documentelor 
semnate de Societate, în calitate de co-debitor, în baza acestei 
decizii cu Banca Transilvania S.A.;

2. Ratifi carea Deciziei nr. 3 din 20.04.2016 a Administratorului 
Societăţii prin care s-a aprobat restructurarea Contractului 
de credit pentru investiţii nr. 19115 din 18.06.2015, astfel 
cum a fost ulterior modifi cat, și a Contractului de credit – linii 
de credit pentru fi nanţarea activităţii curente – nr. 19015 din 
18.06.2015 semnate de către Sanex S.A., persoană afi liată, 
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, CIF 
RO199028, J12/4/1991, în calitate de împrumutat, Banca 
Transilvania S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George Bariţiu 
nr. 8, Judeţul Cluj, CIF RO5022670, J12/4155/1993, în calitate 
de fi nanţator, și Societate, în calitate de co-debitor, în condiţiile 
și termenii prevăzuţi în Oferta emisã de Banca Transilvania 
S.A. în data de 01.03.2016, sub forma Anexei nr. 1 la Decizia 
nr. 3 din 20.04.2016, sau în condiţii mai favorabile obţinute 
în urma negocierilor cu Banca Transilvania S.A., precum și a 
tuturor documentelor semnate de Societate, în calitate de 
co-debitor, în baza acestei decizii cu Banca Transilvania S.A.;

3. Aprobarea schimbării Domeniului de activitate al 
Societăţii din „Grupa 702 –Activităţi de consultanţă în 
management” în „Grupa 774 –Leasing cu bunuri intangibile 
(exclusiv fi nanciare)”, și al Activităţii principale a Societăţii 
din „7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri și 
management” în „7740 – Leasing cu bunuri intangibile 
(exclusiv fi nanciare)”;

4. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate 
al Societăţii cu ”Activităţi de

consultanţă pentru afaceri și management”, având codul 
CAEN 7022, „grupa 702 – Activităţi de consultanţă în 
management”;

5. Ca urmare a aprobării pct. 3) și 4) de pe ordinea de zi, 
Art. 5 din Actul Constitutiv privind „Obiectul de activitate” al 
Societăţii se modifi că, noul text urmând a fi  citit, după cum 
urmează:
„Art. 5 Obiectul de activitate al societăţii – conform cod CAEN

Domeniul de activitate:
Grupa 774 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv fi nanciare)
Activitatea principală:
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv fi nanciare)
Activităţi secundare:
0240 – Activităţi de servicii anexe silviculturii
2319 – Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 – Fabricarea de produse refractare
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru 
construcţii, din argilă arsă
2341 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc 
şi ornamental
2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 – Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 – Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2433 – Producţia de profi le obţinute la rece
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente 
ale structurilor metalice
2562 – Operaţiuni de mecanică generală
2573 – Fabricarea uneltelor
2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2841 – Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru 
prelucrarea metalului
2849 – Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea maşinilor
3319 – Repararea altor echipamente
3320- Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4643 – Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 – Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie 
şi produse de întreţinere
4647 – Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor 
de iluminat
4648 – Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 – Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4673 – Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat
4719 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse nealimentare
4741 – Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor 
periferice şi software-ului in magazine specializate
4742 – Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru 
telecomunicaţii în magazine specializate
4752 – Comerţ cu amănuntul al articolelor de fi erărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine 
specializate
4753 – Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor 
şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 – Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de 
iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine 
specializate
4764 – Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în 
magazine specializate
4765 – Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în 
magazine specializate
4776 – Comerţ cu amănuntul al fl orilor, plantelor şi seminţelor, 
comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei 
pentru acestea, în magazine specializate
4777 – Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în 
magazine specializate
4778 – Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine 
specializate
4910 – Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 – Servicii de mutare
5210 – Depozitări
5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 – Activităţi de editare a altor produse software
5920 – Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi 
de editare muzicală
6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software 
orientat client)
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a 
mijloacelor de calcul
6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi 
activităţi conexe
6399 – Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6420 – Activităţi ale holdingurilor
6492 – Alte activităţi de creditare
6499 – Alte intermedieri fi nanciare n.c.a.
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau 
contract
7010- Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor 
administrative centralizate
7021 – Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice 
şi al comunicării
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 – Activităţi de arhitectură
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 
acestea
7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice
7410 – Activităţi de design specializat
7490- Alte activităţi profesionale, ştiinţifi ce şi tehnice n.c.a.
7711 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi 
autovehicule rutiere uşoare
7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere 
grele
7733 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente 
de birou (inclusiv calculatoare)
7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
8110 – Activităţi de servicii suport combinate
8220 – Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call 
center)
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor

6. Modifi carea dispoziţiilor art. 15 alin (2) din Capitolul V 
”Administrarea societăţii” al Actului Constitutiv ca urmare a 
numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
a noului Administrator, noul text fi ind:

”[…]
Capitolul V Administrarea Societăţii
Art. 15 Administratorul
Administratorul Societăţii este şnumele/ denumirea, 

cetăţenia/ jurisdicţia, locul şi data naşterii/ înfi inţării, domiciliul/ 
sediul, datele de identifi care, vor fi  inserate după numire de 
către AGOA, prin hotărâreţ pentru un mandat de la 24.05.2016 
şi până la 23.05.2020.

[…]”;
7. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze 

toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv, precum și să 
efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/ înregistra 
hotărârile la Registrul Comerţului și pentru a le publica în 
Monitorul Ofi cial al României.

Începând cu data convocãrii toate materialele informative 
aferente ședinţei vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societãţii, între orele 10-15, de luni pânã vineri.

Relaþii suplimentare la numãrul de telefon: (0372) 640800, 
offi ce@ro. lasselsberger.com.

Administrator al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

PUBLICITATE
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Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul programului de 

fi nanţare Inovare Verde în Industria din România

Proiect: "Reallocation – Implementing superior effi ciency in wood fi nishing – 

Green Industry – Romania"

– Proiect cofi nanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) –

Benefi ciar:

Sortilemn S.A., Cluj, România

Anunţ privind fi nalizarea proiectului

Gherla, 29.04.2016

1.  Sortilemn S.A., cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului nr. 7, Gherla, număr 

de telefon: +40 264 241 717, număr de fax: +40 264 243 148, a fi nalizat implementarea 

proiectului cu titlul „Reallocation – Implementing superior effi ciency in wood fi nishing“, 

proiect co-fi naţat în cadrul programului „Inovare Verde în Industria din România“ 

conform Contractului de fi nanţare nr. MISTE – 2015/123263, încheiat cu Innovation 

Norway în calitate de operator al programului.

2.  Valoarea totală a proiectului a fost de 160.700 euro, din care asistenţa fi nanciară 

nerambursabilă de 80.000 euro, valoarea cofi nanţării nerambursabile fi ind de 49.87%.

3.  Proiectul s-a implementat în localitatea Gherla, jud. Cluj, strada Clujului nr. 7, durata 

implementării proiectului fi ind de 4 luni.

4.  Obiectivele generale ale proiectului au fost:

- Creșterea efi cienţei energetice prin reducerea consumului de energie

- capacitate superioară de fi nisare a produselor

- efi cienţa superioară de recuperare a lacului în exces rezultat din procesul de fi nisare

-  reducerea numărului de produse cu defecte care trebuie reintroduse în procesul de 

fi nisare din cauza lăcuirii excesive

5. Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Alina Lazăr

Funcţie: Manager proiect

Adresa: Strada Clujului nr. 7, Gherla, Judeţ Cluj

Tel.: +40 264 241 717, Fax: +40 264 243 148, e-mail: af@sortilemn.ro.

Pentru informaţii detaliate legate de programul de fi nanţare vizitaţi

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

privind finalizarea proiectului

PUBLICITATE

Sanex, principalul produ-

cător de plăci ceramice 

din România, a fi nalizat o 

nouă infrastructură în 

cadrul unităţii de produc-

ţie din Cluj-Napoca. 

Este vorba despre un nou 

atomizor performant, care per-

mite reducerea emisiilor cu 

22-25%. Astfel, vor creşte per-

formanţa ecologică a compa-

niei şi competitivitatea pro-

ducţiei. După aproximativ no-

uă luni de la demararea lu-

crărilor pentru construirea 

unui nou atomizor perfor-

mant, Sanex anunţă încheie-

rea lucrărilor şi punerea în 

funcţiune a noii infrastructuri. 

Noul echipament din cadrul 

unităţii de producţie din Cluj 

a fost construit în cadrul pro-

iectului “Greener production 

and management processes 

in the ceramic tiles industry 

in Romania – Green industry 

- Romania” (“Responsabilita-

tea faţă de mediu în produc-

ţie şi managementul procese-

lor în industria de plăci cera-

mice din România – Industrie 

verde - România”).

Valoarea proiectului a fost de 

1,9 milioane euro, din care fon-

durile nerambursabile au fost 

de 690.000 euro. Investiţia de 

la Cluj face parte dintr-un pro-

iect mai amplu cu fonduri acor-

date de guvernul Norvegiei.

“În prima parte am desfă-

şurat lucrări de construcţie a 

infrastructurii, ulterior funda-

ţia atomizorului, apoi lucră-

rile de umplutură la nivelul 

solului. În perioada octom-

brie-noiembrie 2015 a început 

instalarea corpului atomizo-

rului. Este o lucrare destul de 

amplă. Am început apoi ra-

cordarea la utilităţi, montarea 

halei care încojoară atomizo-

rul”, a declarat Peter Molnar, 

directorul general al Sanex.

În urma acestei investiţii am-

ple, de ultimă generaţie, condu-

cerea Sanex mizează pe o creş-

tere a capacităţii de uscare cu 

40%, reducere a consumului de 

gaz, creşterea efi cienţei resurse-

lor şi sustenabilitate fi nanciară, 

socială, de mediu. “Emisiile de 

noxe vor fi  reduse cu aproxima-

tiv 22-25%. Acest atomizor a 

fost instalat de curând, de câte-

va zile, următoarele măsurători 

le vom face undeva la sfârşitul 

lunii mai. Vorbim de două ti-

puri de emisii: una rezultată din 

arderea gazului natural, iar a 

doua emisie este rezultată din 

materia primă pe care o proce-

săm, am instalat fi ltre mari şi 

performante, care au rolul de a 

reduce aceste emisii”, a afi rmat 

Peter Molnar.

Cifra de afaceri Sanex a 

fost 32 milioane de euro pe 

2015, s-au vândut peste 7,5 

milioane mp plăci ceramice 

şi a înregistrat o creştere de 

aproximativ 7% faţă de anul 

2014. Pentru 2016 estimează 

o creştere de aproximativ 5%.

Sanex are 470 de angajaţi 

la fabrica din Cluj, din care 

350 sunt efectiv în producţie.

Foto: Potrivit directorului Sanex, 
Peter Molnar (stânga), emisiile 

de noxe vor fi  reduse cu 
aproximativ 22-25%

Sanex a încheiat 
un proiect de creştere a 
performanţei energetice 
în valoare de 1,9 mil. €
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Anunţul făcut de preşe-

dintele Iohannis că a pro-

mulgat controversata Lege 

a „Dării în plată”, nu a 

afectat perechea euro/leu, 

evoluţia ei fi ind infl uenţa-

tă mai mult de înmulţirea 

ordinelor comerciale.

După scăderea de miercuri 

la 4,4649 lei, minimul ultime-

lor patru săptămâni, media 

euro a urcat la 4,4721 lei. Pia-

ţa valutară s-a deschis la mi-

nimul de 4,4610 lei, cotaţie 

apropiată de cea de la închi-

derea de acum două zile, du-

pă care euro a crescut până 

la 4,4740 lei. Tranzacţiile de 

la ora 14:00 se realizau la 

4,4690 – 4,4720 lei.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la 3,9505 la 3,9374 

lei, minimul ultimelor aproa-

pe trei săptămâni, în timp ce 

cotaţiile din piaţa valutară au 

coborât la 3,926 – 3,953 lei.

Deprecierea dolarului a 

fost provocată de evoluţia lui 

faţă de euro, ca o consecin-

ţă a menţinerii status quo-ului 

în privinţa politicii moneta-

re a Rezervei Federale ame-

ricane.

Media monedei elveţiene, 

care se tranzacţiona pe pieţe-

le internaţionale la 1,097 – 

1,101 franci/euro, a crescut 

de la 4,0601 la 4,0717 lei.

Perspectivele economiei ro-

mâneşti rămân pozitive, aşa 

cum o arată şi ancheta con-

jucturală realizată de INS în 

rândul managerilor. Aceştia 

estimează pentru perioada 

aprilie-iunie o creştere a acti-

vităţii în toate sectoarele eco-

nomiei, în timp ce preţurile 

din comerţul cu amănuntul 

vor cunoaşte un avans.

De asemenea, conform Pro-

gramului de Convergenţă 2016 

aprobat de Guvern, economia 

României ar putea creşte cu 

4,2% în 2016 şi 4,3% în 2017. 

Evoluţia va fi  însoţită de o 

creştere a defi citului bugetar 

la 2,95% din PIB în acest an, 

pentru ca în 2017 acesta să 

coboare uşor, la 2,9%.

Monedele din regiune re-

cuperau o parte din pierderi-

le suferite în ultimele zile fa-

ţă de euro. Cea poloneză se 

tranzacţiona la 4,379 – 4,397 

zloţi iar cea maghiară la 310,5 

– 3118 forinţi.

În aceste condiţii, perechea 

euro/dolar a crescut la 1,1296 

– 1,1365 dolari. R.G.

Leul este stabil înainte de Sărbătoarea Paştelui

PIAŢA VALUTARĂ
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O nouă companie aeriană 

va opera zboruri regulate 

spre Istanbul de pe 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj.

Începând cu 2 iunie 2016, 

compania aeriană Pegasus Air-

lines va opera zboruri regula-

te pe destinaţia Istanbul (Tur-

cia), cu o frecvenţă de 3 zbo-

ruri pe săptămână. Pegasus Air-

lines este o companie low cost 

turcească cu sediul în Istanbul.

Programul zborurilor

Istanbul – Cluj: 13,30 – 

15,20; marţi, joi şi sâmbătă.

Cluj – Istanbul: 16,00 – 

17:45; marţi, joi şi sâmbătă.

Zborurile anunţate de ope-

ratorul aerian Pegasus Airli-

nes pentru destinaţia Istanbul 

vor fi  operate de pe cel de-al 

doilea aeroport al capitalei 

Turciei, Aeroportul Internaţi-

onal Sabiha Gokcen.

Baza de operaţiuni a ope-

ratorului aerian turc, Aeropor-

tul Internaţional Sabiha 

Gokcen, este unul din aero-

porturile internaţionale cu cea 

mai impresionantă dezvolta-

re recentă, el înregistrând în 

2015 peste 28 de milioane de 

pasageri.

Compania aeriană Pegasus 

Airlines este lider pe piaţa ae-

riană low-cost din Turcia cu 

o reţea totală de 103 destina-

ţii din 40 de ţări.

“Intrarea unei noi compa-

nii aeriene pe Aeroportul In-

ternaţional Avram Iancu Cluj 

va aduce o nouă dinamică a 

turismului şi a schimburilor 

comerciale în zona, odată cu 

promovarea relaţiilor cultura-

le şi de afaceri între Turcia şi 

România”, a declarat preşe-

dintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Marius Mînzat.

“Suntem foarte încântaţi 

de acest nou operator aerian 

care va asigura pasagerilor 

nostri care călătoresc în Ori-

entul Apropiat mai multe op-

ţiuni pentru destinaţii din a-

ceastă regiune. Totodată prin 

toate strategiile noastre vom 

continua să extindem reţeaua 

operatorilor aerieni, oferind 

astfel mai multe opţiuni de 

călătorie pasagerilor noştri”, 

a menţionat David Ciceo, di-

rectorul general al Aeroportu-

lui Internaţional “Avram Ian-

cu” Cluj.

De pe Aeroportul Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj 

vor fi operate în 2016 zbo-

ruri regulate de pasageri ale 

următoarelor companii ae-

riene: Tarom, Lufthansa, Wi-

zz Air , LOT Polish Airlines, 

Blue Air, Vueling şi Pegasus 

Airlines.

Şi TAROM merge 
în Istanbul

De asemenea, din 1 iunie 

2016, compania aeriană TA-

ROM va demara zborul 

Iaşi-Cluj-Napoca-Istanbul cu 

o frecvenţă de două zboruri 

pe săptămână.

Zborul va fi  operat în fi e-

care zi de miercuri şi sâmbă-

tă cu o aeronavă de tip Boe-

ing 737-300 cu o capacitate 

de 134 locuri, după următo-

rul program.

Pentru zborurile de la Iaşi 

– Cluj – Instanbul ora de ple-

care este 19:25, iar ora de so-

sire (locală) este 22:30. Pen-

tru zborurile Instanbul – Cluj 

– Iaşi ora de plecare este 23:15, 

iar ora de sosire (locală) este 

01:35.

Pentru zborurile Cluj – 

Instanbul ora de plecare es-

te 20:45, iar ora de sosire 

(locală) este 22:30. Pentru 

zborurile Instanbul – Cluj 

ora de plecare este 23:15, 

iar ora de sosire (locală) es-

te 01:05.

De pe Aeroportul Inter-

naţional “Avram Iancu” Cluj 

vor fi disponibile pentru toţi 

pasagerii, începând cu luna 

mai şi pânâ la sfârşitul lu-

nii septembrie, curse char-

ter către 10 destinaţii de va-

canţă.

Bătălie pentru ruta Cluj – Istanbul
Începând din luna iunie a anului încă o companie va efectua curse aeriene Cluj – Istanbul.

DAVID CICEO | 
director general al 
Aeroportului din Cluj

 „Prin toate strategiile 
noastre vom continua 
să extindem rețeaua 
operatorilor aerieni, 
oferind astfel mai 
multe opțiuni de 
călătorie pasagerilor 
noștri“

Trei zboruri pe săptămână vor fi  efectuate de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj spre Istanbul
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Urează tuturor 
abonaţilor, 

colaboratorilor  
şi angajaţilor ca Sfintele 

Sărbători de Paşti  
să le aducă multă 
sănătate, bucurie  
şi lumină în suflet.

Hristos a Înviat!

      C.S.                           Veres S.A.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
şi

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
urează

contribuabililor, salariaţilor şi tuturor colaboratorilor săi

Sărbători fericite!

Paște fer icit
și

Hristos a Înviat!

Mesajul executivului turdean cu prilejul sărbătorii Pascale

„Primiţi în sufl etul şi casa voastră 
Lumina Sfântă a Învierii, iar vorba bună şi gândul curat 

să vă însoţească pretutindeni!
La ceas de sărbătoare, drumul să vă fi e presărat 
cu Credinţă, Iubire, Generozitate şi Înţelepciune!

Hristos a Înviat!”
Tudor Ştefănie,

Primarul Municipiului Turda

Fie ca Lumina Sfântă a acestei mari 
sărbători să vă călăuzească paşii, să vă 

aducă sănătate şi fericire care să dăinuie 
veşnic în preajma voastra! 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei Floreşti,Primarul comunei Floreşti,

Horia-Petru ŞULEAHoria-Petru ŞULEA

Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze 
sufl etele pentru a fi  mai buni, mai 

curaţi şi mai înţelegători! 

Un Paşte fericit alături de cei dragi!

Primarul oraşului Huedin, 
Mircea MOROŞAN

TOROCKOI 
urează tuturor 

clienţilor, actuali 
şi viitori, 

un Paşte fericit 
alături de cei 

dragi!

Hristos a Înviat!
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Lumina Sfi ntei Învieri 
să pătrundă în sufl etul 

şi în inimile voastre 
bucurându-vă 

de minunea 
Învierii Domnului 

nostru 
Iisus Hristos! 

Primarul comunei Jucu
Ioan Dorel POJAR

Fie ca bucuria Învierii Fie ca bucuria Învierii 
Domnului să vă aducă în Domnului să vă aducă în 
sufl et linişte, pace şi fericirea sufl et linişte, pace şi fericirea 
de a petrece această Sfântă de a petrece această Sfântă 
Sărbătoare alături de cei Sărbătoare alături de cei 
dragi. dragi. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! 
Primarul comunei Călățele, Primarul comunei Călățele, 
Vasile TRIPONVasile TRIPON

Sfi ntele sărbători de Sfi ntele sărbători de 
Paşti să vă aducă Paşti să vă aducă 
linişte în sufl et, linişte în sufl et, 
multă bucurie, multă bucurie, 

sănătate, fericire şi sănătate, fericire şi 
puterea de a dărui şi puterea de a dărui şi 

ajuta semenii.ajuta semenii.  

Hristos Hristos 
a înviat!a înviat!

În noaptea Învierii, când În noaptea Învierii, când 
clopotele bat, cu clopotele bat, cu 

lumânări aprinse, cu lumânări aprinse, cu 
sufl etul curat, sufl etul curat, 

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

HRISTOS HRISTOS 
A ÎNVIAT!A ÎNVIAT!

Primarul comunei Vad,Primarul comunei Vad,
David PRUNEANDavid PRUNEAN

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

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

liniște și înțelegere. liniște și înțelegere. 

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

Primarul comunei Mintiu Gherlii,Primarul comunei Mintiu Gherlii,

 Dumitru OLTEAN Dumitru OLTEAN

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

Sărbători fericite!

Primarul comunei MoldoveneștiPrimarul comunei Moldovenești
Ioan MĂRGINEANIoan MĂRGINEAN

Lumina Sfi ntei Învieri Lumina Sfi ntei Învieri 
să vă aducă bucurie, să vă aducă bucurie, 
iubire şi o minune iubire şi o minune 
care să vă schimbe care să vă schimbe 

viaţa în cel mai viaţa în cel mai 
frumos mod posibil!”frumos mod posibil!”

Primarul comunei Sic, Primarul comunei Sic, 
Ioan SALLAIIoan SALLAI

Fie ca Învierea Mântuitorului 
să ne facă să aducem lumină, 

căldură şi iubire în suflet!

Primarul comunei Țaga,Primarul comunei Țaga,
Romulus MÂRZARomulus MÂRZA

Sărbători fericite încărcate 
de lumină, seninătate, 

bucurie şi dragoste!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei 
Mănăstireni,

Radu Ioan COLDEA

UN PAŞTE FERICIT
din partea 

urează tuturor 
angajaţilor și 

clienţilor 

Paşte fericit!Paşte fericit!

Vă dorim Paşte fericit!
Şi vă aşteptăm cu drag!

Primarul comunei BelișPrimarul comunei Beliș
Viorel Viorel CRAINICCRAINIC
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Nu dispreţui vorba celor 
bătrâni,

că şi ei au învăţat de la 
părinţii lor.

Că de la ei vei învăţa 
înţelepciunea şi

îndemânarea de a da 
răspuns bun la nevoie

(Isus Sirah 8, 9).

Iubiţi credincioşi,

La Crăciun stăruiam asupra 

responsabilităţii pe care o avem 

faţă de educarea tinerilor. Acum, 

la Paşti, voi sublinia faptul că 

avem o mare îndatorire de a-i 

cinsti pe bătrânii noştri bunici 

şi părinţi şi a le asculta poveţe-

le. Lucrul acesta trebuie să-l fa-

cem din iubire, nemaipomenind 

de faptul că ni-l cere Dumne-

zeu: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 

mama ta, ca să-ţi fi e bine şi să 

trăieşti ani mulţi pe pământ (Ie-

şire 20, 12).

Facem pledoaria aceasta şi 

pentru realitatea tristă că din 

multe parohii tinerii au plecat 

şi am rămas cu cei mai în vâr-

stă, bătrânei încercaţi de sufe-

rinţe şi cu dorul după copii în 

sufl et. Iar în localităţile mari, 

unde există şi tineri, infl uenţa 

societăţii secularizate şi aşa-nu-

mitul confl ict între generaţii îi 

fac pe tineri să nu le acorde 

atenţia cuvenită bătrânilor. Ce 

să mai zicem de ascultarea sfa-

turilor şi învăţăturilor pe care 

aceştia ni le dau?

Spune istorisirea că odată, 

undeva, într-o ţară, tinerii, con-

siderând că bătrânii sunt inu-

tili şi constituie o povară, s-au 

hotărât să-i expulzeze. Ţara lor 

s-ar fi  numit „ţara fără bătrâni”. 

Regele ţării vecine, auzind de 

fărădelegea pe care au făcut-o, 

dorea să le dea o lecţie. I-a ame-

ninţat că, dacă nu-i împlinesc 

cererea, va veni asupra lor cu 

război. Care era cererea? Cere-

rea era ca să-i înapoieze frân-

ghia de nisip pe care bătrânii 

lor o împrumutaseră de la el. 

Tinerii din „ţara fără bătrâni” 

erau în mare fi erbere. N-auzi-

seră şi nu văzuseră vreodată o 

frânghie de nisip. Unul dintre 

tinerii însă, care-l iubea tare pe 

bătrânul său tată, îl ascunsese 

tainic şi nu-l expulzase. S-a dus 

la el în ascunzătoare şi i-a re-

latat necazul în care se afl au. 

Şi bătrânul l-a sfătuit: cereţi-i 

regelui vrăjmaş să vă dea un 

capăt de frânghie din nisip de 

model şi-i veţi returna toată 

frânghia. Când a auzit regele a 

exclamat: la voi trebuie să mai 

fi e un bătrân! Iar tinerii, mus-

traţi de conştiinţă, şi-au che-

mat bătrânii părinţi pe care-i 

expulzaseră să se întoarcă aca-

să. Le era limpede că sfaturile 

bătrânilor sunt de mare valoa-

re.

Înţeleptul Solomon ne face 

îndemnul: Ascultaţi, fi ilor, învă-

ţătura tatălui şi luaţi aminte să 

cunoaşteţi buna chibzuială, că-

ci eu vă dau învăţătură bună: 

Nu părăsiţi povaţa mea. Căci şi 

eu am fost fecior la tatăl meu, 

singur, şi cu duioşie iubit de ma-

ma mea (Pilde 4, 1-3).

Chiar şi atunci când bătrânii 

s-ar putea să nu fi e în pas cu 

mersul vremurilor, Sfântul Pa-

vel va spune că nu trebuie să-i 

înfruntăm: Pe cel bătrân să nu-l 

înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe 

un părinte (1 Timotei 5, 1). Iar 

referitor la faptul că râvna tine-

rilor are nevoie de experienţa 

bătrânilor, Părintele Arsenie Pa-

pacioc ne-a lăsat o maximă: Da-

că tinereţea ar şti şi dacă bătrâ-

neţea ar putea. Când suntem ti-

neri şi plini de putere, nu ştim 

bine ce să facem şi avem nevo-

ie de sfatul bătrânilor, iar la bă-

trâneţe puterile ne scad, dar îi 

putem sfătui pe alţii.

Iubiţi fraţi şi surori,

Preocupările sfi nte şi dragos-

tea faţă de spiritualitatea neamu-

lui nostru ne parvin din adânc 

de dalbe datini prin bunicii şi pă-

rinţii noştri. Eu îmi aduc amin-

te cu multă evlavie de bunica 

mea, care de mic mă ducea la 

denii, la Slujba Învierii, la Para-

clisul Maicii Domnului seară de 

seară, în Postul Sfi ntei Marii şi 

la alte slujbe. Cu toate că era o 

femeie harnică, nu rata nicio sluj-

bă. Într-o zi de Paşti, când să 

mergem la vecernie, ploua cu 

găleata. M-a luat de mână şi 

ne-am dus prin ploaie la biseri-

că. Mai târziu, ploaia s-a oprit, 

dar n-avea importanţă. Rugăciu-

nea era pe primul loc pentru ea.

Pe 20 septembrie se împli-

nesc 150 de ani de la naşterea 

lui George Coşbuc. Cine nu ştie 

poezia „La Paşti”! Pe chipul creş-

tinilor care merg la biserică râ-

de-atâta sărbătoare. Iar convo-

iul celor ce urcă la slujbă se în-

cheie cu bătrânele ce-şi duc ne-

poţeii de mână: Pe deal se su-

ie-ncetişor,/ Neveste tinere şi fe-

te,/ Bătrâni cu iarna vieţii-n ple-

te;/ Şi-ncet, în urma tuturor,/ 

Vezi şovăind câte-o bătrână/ Cu 

micul ei nepot de mână¹.

Sau, neîntrecutul iubitor al 

tradiţiei înaintaşilor, Ioan Ale-

xandru, în poemul „Casa Părin-

tească”, îi evocă pe dragii lui 

părinţi: Mama-i de-acum bătrâ-

nă şi tata-i alb de tot/ Şi cum-

păna fântânii-i o povară/ Când 

bivolii-nsetaţi şi oile se strâng/ 

Să fi e adăpate către seară./ Du-

minica măicuţa în veşmânt cer-

nit/ Cu busuioc în mână şi într-o 

năframă/ Duce din bruma cât 

avem de grâu/ O prescură de 

jertfă la icoană².

Înaltpreasfi nţitul Justinian al 

Maramureşului, depănându-şi 

amintirile şi oprindu-se la anii 

copilăriei, ne spune că, în ziua 

de Paşti, când se întorceau de 

la biserică, tata cu plete şi cu că-

maşa albă se ridica în picioare 

şi rostea rugăciunea «Tatăl nos-

tru» părându-ţi-se că vezi în fa-

ţă un voievod sosit din alte tim-

puri, ce aducea un mesaj care 

lumina casa³.

Şi chiar dacă orăşenilor noş-

tri nu le este atât de familiară 

spiritualitatea rurală, nu mă pot 

opri să nu redau o frază ce cu-

prinde o matrice profundă a vie-

ţii din trecut: O văd pe mama 

bătrână în straiul negru al sa-

tului cuviinţei, nevedind cioa-

reci şi suman, cămăşi şi poale 

de cânepă, aud pe maică-mea 

rostind cuvinte şoptite înainte 

de a adormi, aud satul meu tran-

silvan şoptind în cosmos pe lim-

ba ţărănească a neamului meu 

încercat de istorie, dar nebiruit, 

aceşti oameni întemeiaţi în fi -

inţa iubirii, simt zvâcnind în 

dreapta aceasta ajunsă la bucu-

ria rostirii sângelui nobil al nea-

mului meu de ţărani şi viaţa 

mea nu poate fi  decât prinos de 

recunoştinţă în lumina şi spiri-

tul strămoşilor4.

Aceşti oameni întemeiaţi în 

toată splendoarea iubirii cântă 

din toată fi inţa lor în ziua de 

Paşti: Ziua Învierii! Şi să ne lu-

minăm 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 strigăm: Hris-

tos a înviat din morţi cu moar-

tea pe moarte călcând. Şi celor 

din morminte viaţă dăruindu-le5.

Să cântăm şi noi împreună 

cu ei şi să fi m siguri că această 

spiritualitate verifi cată de ei su-

te de ani, e singura care poate 

da noimă vieţii noastre. Altfel, 

suntem pasibili să ne înghită va-

lul vremelniciei.

Dreptmăritori creştini,

Mare importanţă au bunicii 

şi părinţii pentru viaţa noastră 

spirituală. S-o ascultăm, de 

exemplu, pe mama fraţilor Ma-

cabei dăscălindu-şi fi ul: Fiule, 

fi e-ţi milă de mine, care în pân-

tece te-am purtat nouă luni şi 

te-am alăptat trei ani şi te-am 

hrănit şi te-am adus la vârsta a-

ceasta şi te-am crescut, purtân-

du-te în braţe. Rogu-te, fi ule, ca, 

la cer şi la pământ căutând şi 

văzând toate cele ce sunt într-în-

sele, să cunoşti că din ce n-au 

fost le-a făcut Dumnezeu şi pe 

neamul omenesc aşijderea l-a 

făcut (2 Macabei 7, 27-28).

Bunica şi mama ne poves-

tesc cum S-a născut Domnul 

Hristos în ieslea Betleemului, 

ne învaţă să colindăm, ne rela-

tează Patimile cele înfricoşătoa-

re din Vinerea Mare şi ne lumi-

nează sufl etul cu bucuria Învi-

erii. Ele ne şi deprind să parti-

cipăm la Denii şi la măreaţa sluj-

bă de la Paşti. Ele ne învaţă să 

ne spovedim şi ne conving că 

în Sfânta Împărtăşanie e pre-

zent chiar Hristos Cel înviat din 

morţi.

Să-l ascultăm, în acest sens, 

pe Nichifor Crainic, cu neîntre-

cutu-i talent poetic: Din coarda 

de viţă ce-nfăşura crama/ Buni-

ca şi mama/ Mi-au rupt un cior-

chine, spunându-mi povestea;/ 

Copile, grăiră, broboanele-aces-

tea/ Sunt lacrimi de mamă văr-

sate prinos/ La caznele Domnu-

lui nostru Hristos…/ Şi iată po-

tirul la gură Te-aduce,/ Iisuse Hris-

toase, Tu jertfă pe cruce;/ Ada-

pă-mă, sevă de Sfânt Dumne-

zeu/ Ca bobul în spice, ca mus-

tu-n ciorchine/ Eşti totul în toate 

şi toate-s prin Tine/ Tu, vinul de-a 

pururi al neamului meu6.

Şi dacă părinţii noştri trupeşti 

au mare importanţă pentru via-

ţa noastră spirituală, cei duhov-

niceşti au un rol covârşitor. Noi 

nici nu putem concepe o viaţă 

spirituală normală fără un pă-

rinte duhovnicesc. Pentru că du-

hovnicul este omul care, datori-

tă mortifi cării patimilor şi ne-

pătimirii pe care o dobândeşte, 

devine cunoscător al lucrurilor 

dumnezeieşti şi are faţă de lu-

crurile omeneşti o dreaptă jude-

cată, datorită căreia, fără niciun 

pericol pentru el, ştie să-i călă-

uzească pe alţii pe calea lui Dum-

nezeu7.

Părintele duhovnicesc are ex-

perienţa luptei cu patimile şi es-

te în măsură să-i călăuzească 

din propria-i experienţă şi pe al-

ţii. Sfântul Nil Ascetul, referitor 

la experienţa duhovnicului, zi-

ce că acesta trebuie mai întâi 

să se lupte cu patimile şi cu mul-

tă trezvie să-şi întipărească în 

memorie cele întâmplate în cur-

sul luptei, ca apoi, pe baza ce-

lor ce i s-au întâmplat lui, să-i 

înveţe şi pe alţii cele ale luptei8.

În zilele noastre întâlnim do-

uă tendinţe potrivnice acestei 

vieţi spirituale normale, care 

presupune să ai un duhovnic 

cu care să te sfătuieşti şi căruia 

să te spovedeşti. O tendinţă es-

te cea a confesiunilor protestan-

te şi neoprotestante, care n-au 

în învăţătura lor de credinţă pre-

oţia sacramentală şi, în conse-

cinţă, rolul duhovnicului la ca-

re să te spovedeşti. O alta este 

cea secularizată şi anticlerica-

listă, care nu vede rostul sfătu-

irii cu duhovnicul şi al mărturi-

sirii păcatelor.

Amândurora le răspunde 

Sfântul Ioan Scărarul: Cel ce lip-

seşte pe orb de călăuză, turma 

de păstor, pe cel ce rătăceşte de 

povăţuitor, pe prunc de tatăl său, 

pe bolnav de doctor, corabia de 

cârmaci, pricinuieşte tuturor pri-

mejdii, iar cel ce încearcă să se 

lupte fără ajutor cu duhurile e 

omorât de acelea9.

De aceea, celor preocupaţi 

de viaţa spirituală, Cuvioşii Ca-

list şi Ignatie Xantopol le dau 

sfatul să-şi caute un duhovnic 

care să fi e neamăgitor, prin măr-

turia ce o are pentru cele ce spu-

ne în Sfi ntele Scripturi şi să se 

arate că e purtător de Duh, prin 

vieţuirea care consună cu cuvin-

tele. Să fi e înalt la înţelegere, 

smerit la cugetare şi blând în 

toate purtările. Să spună cuvin-

tele predaniei dumnezeieşti, ca 

un învăţător asemenea lui Hris-

tos. Iar, afl ându-l pe acesta şi li-

pindu-te cu toată fi inţa de el, ca 

un fi u iubitor de părintele ade-

vărat, rămâi întreg în atârnare 

de poruncile lui, socotindu-l ca 

pe Hristos însuşi10.

Cu câţiva ani în urmă s-a 

scris o carte care se intitulează 

„Cuvintele bătrânilor”, în care 

sunt adunate sfaturile unor ma-

ri duhovnici. Citim acolo că aceş-

ti povăţuitori duhovniceşti, pli-

ni de experienţă şi de discernă-

mânt, care ne conduc spre Hris-

tos, sunt „busole” care ne arată 

cu siguranţă direcţia cea bună, 

calea directă şi strâmtă a Evan-

gheliei, calea care duce la Împă-

răţia Cerurilor11.

Iar unul dintre bătrâni ne în-

vaţă că preotul este întruparea 

absolutului, expresia veşniciei, 

expresia temeiniciei şi neclătină-

rii, crainicul Cerului, chipul ne-

stricăciunii, îndrumătorul spre 

eternitate. Înfăţişarea lui rămâ-

ne aceeaşi de-a lungul veacuri-

lor, ca aducere aminte şi simbol 

al adevărurilor veşnice şi neschim-

babile pe care le reprezintă12.

Iubiţi credincioşi,

Bunicii, părinţii şi duhovni-

cii noştri ne-au transmis o spi-

ritualitate perfectă. Regretatul 

părinte Petroniu Tănase, stare-

ţul nostru de la Athos, ne rela-

tează că odată, admirându-o pe 

mama lui care cocea păştile şi 

cozonacii pentru Paşti, a auzit-o 

zicând: Nu pentru mâncat le-am 

făcut aşa de frumoase, că nici 

nu-mi vine să mă ating de ele, 

ci pentru că aşa-i de mândră fa-

ţa Domnului Hristos la Paşti13. 

Este exprimată aici prin cuvin-

te simple alcătuirea din Slujba 

Învierii: Să ne sculăm dis-de-di-

mineaţă şi, în loc de mir, cân-

tare să aducem Stăpânului; şi 

să vedem pe Hristos «Soarele 

dreptăţii», tuturor viaţă răsă-

rind14.

Lumina care se revarsă din 

persoana Domnului Hristos în-

viat din morţi ne învăluie şi pe 

noi, aşa cum i-a învăluit pe în-

aintaşii noştri, şi ne umple de 

bucurie. Pe bună dreptate zice 

cântarea: Acum toate s-au um-

plut lumină: cerul şi pământul 

şi cele de dedesubt. Deci să prăz-

nuiască toată făptura Învierea 

lui Hristos, întru care s-a întă-

rit14.

Iar George Coşbuc, cu evla-

via lui rurală, subliniază atmo-

sfera mirifi că din sat în ziua de 

Paşti: Şi cât e de frumos în sat!/ 

Creştinii vin tăcuţi din vale/ Şi 

doi de se-ntâlnesc în cale/ Îşi zic: 

Hristos a înviat!/ Şi râd de-atâ-

ta sărbătoare/ Din chipul lor cel 

ars de soare16. Nici la oraş nu 

lipseşte această atmosferă.

Covârşiţi de lumina şi bucu-

ria Învierii, îi îmbrăţişăm pe bu-

nicii şi părinţii noştri – în mod 

deosebit pe cei ce sunt singuri 

sau bolnavi, dar nu-i uităm nici 

pe cei tineri – şi, dorindu-le tu-

turor sărbători pline de pace şi 

fericire, le zicem: Hristos a în-
viat!

†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului şi Clujului
şi Mitropolitul Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului
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monahal şi iubiţilor credincioşi, cu prilejul Sfintelor Paşti, cuvânt de mângâiere şi îmbărbătare de la Părinţi, şi de la noi sfântă îmbrăţişare.

Cel ce vrea să se mântuiască,
cu întrebarea să călătorească
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Florentin, prin harul şi mila Atot-
puternicului Dumnezeu, prin graţia 
Sfântului Scaun Apostolic al Romei, 
Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler 
împreună slujitor, cuvioaselor persoa-
ne consacrate şi iubiţilor credincioşi 
greco-catolici împreună rugători, pre-
cum şi tuturor credincioşilor creştini, 
arhierească binecuvântare şi creşti-
neasca salutare: «HRISTOS A ÎNVI-
AT!»

«Binecuvântat să fi e Dumnezeu şi 
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, 
care după mare mila Sa, ne-a renăs-
cut la o speranţă vie, prin Învierea lui 
Isus Hristos din morţi.» (cf. 1Pt 1,3)

Iubiţi credincioşi,

Sărbătoarea Învierii Domnului nos-
tru Isus Hristos este sărbătoarea mi-
lostivirii Tatălui faţă de noi oamenii. 
Prin biruinţa Fiului Său asupra mor-
ţii, Dumnezeu ne-a renăscut la o no-
uă viaţă, oferindu-ne o moştenire ne-
pieritoare: bucuria vieţii veşnice.

Celebrăm Mărita Sărbătoare în con-
textul Anului Jubiliar în care Sf. Pă-
rinte Papa Francisc ne invită să con-
templăm misterul milostivirii divine, 
care este izvor de bucurie, de senină-
tate şi de pace şi, mai cu seamă, pen-
tru că este o condiţie a mântuirii noas-
tre (cf. M.V. 2).

Pentru a pătrunde în acest mister, 
vă invit să ascultăm cuvântul Celui 
care a cunoscut profunzimea iubirii 
milostive a Tatălui şi este Unicul Chip 
al milostivirii Sale, Unicul Său Fiu, 
Dumnezeu şi Om adevărat: Isus Hris-
tos.

Prin cuvântul Său, prin gesturile 
Sale, El ne revelează chipul nevăzut 
al inimii milostive a Tatălui Ceresc. Ci-
ne ar putea să ne vorbească despre 
acest mister, dacă nu chiar Fiul Unic 
al Tatălui, căci «nimeni nu cunoaşte 
pe Fiul, decât numai Tatăl şi nici pe 
Tatăl nu-l cunoaşte nimeni decât nu-
mai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i 
descopere» (cf. Mt 11,27).

Îndemnul acestui An Sfânt al Mi-
lostivirii, «Fiţi milostivi precum Tatăl 
vostru milostiv este» (cf. Lc 6,36), ne 
cere, mai întâi, să cunoaştem milosti-
virea Tatălui, să o primim, să o trăim 
şi, apoi, să o oferim fraţilor, devenind 
instrumente ale milostivirii Sale în fa-
milie, în Biserică şi în societate.

Vă invit să pornim de la «parabo-
lele milostivirii» din Evanghelia de la 
Luca şi să ne oprim asupra pildei nu-
mită «a fi ului risipitor» sau, mai co-
rect, «a tatălui milostiv».

În fi nal, ştiind că Dumnezeu Ta-
tăl Milostiv este neschimbător, să ne 
întrebăm cum am putea să ne schim-
băm atitudinea faţă de El pentru a de-
veni adevărate instrumente ale milos-
tivirii pentru fraţii noştri de astăzi?

1. Fiul cel tânăr şi tatăl milostiv

«Dă-mi partea ce mi se cuvine 
din avere» (cf. Lc 15,12)

Pildele milostivirii se adresează fa-
riseilor şi cărturarilor dispreţuitori, ne-
mulţumiţi şi invidioşi pentru că Isus 
îi primea pe păcătoşi şi lua masa cu 
ei. Prin aceste povestioare ce repetă 
refrenul «Bucuraţi-vă cu Mine, căci am 
găsit…!», Isus doreşte să-i facă părtaşi 
bucuriei ce provine din puterea iubi-
rii milostive a lui Dumnezeu, care în-
vinge răul, consolează cu iertarea şi 
oferă lumina speranţei.

Prin pilda tatălui milostiv, Isus ne 
invită la împărtăşirea bucuriei ce iz-
vorăşte din inima milostivă a Tatălui 
spre toţi fi ii risipitori, mari sau mici, 
tineri sau vârstnici, care se întorc la 
Casa părintească.

În prima parte a pildei, după o 
scurtă prezentare a personajelor, sun-
tem introduşi direct în relaţia dintre 
fi ul cel mic şi tatăl său. «Dă-mi par-
tea ce mi se cuvine din avere» (cf. Lc 
15,12a), răsună vocea poruncitoare a 
fi ului cel tânăr, care hotărâse să se eli-
bereze de povara tatălui şi doreşte îm-
părţirea averii, pentru a-şi putea orân-
dui viaţa după cum îi place. De obi-
cei, împărţirea averii se făcea la cea-
sul morţii tatălui, care prin testament 
rânduia moştenirea. Tânărul vrea ca 
totul să se împartă imediat şi să ple-
ce cât mai degrabă.

Care este răspunsul tatălui în faţa 
acestei atitudini lipsite de respect şi 
de înţelepciune? Părintele smerit se 
supune pretenţiei fi ului fără a-i repro-
şa ceva şi fără a i se împotrivi: «şi ta-
tăl le-a împărţit averea» (cf. Lc 15,12b). 
Deşi pare prea îngăduitor, tatăl a res-
pectat dorinţa fi ului ştiind că adevă-
rata iubire milostivă nu se poate im-
pune cu forţa.

În scurtă vreme, fi ul cel tânăr plea-
că într-o ţară îndepărtată, semn al do-

rinţei de independenţă faţă de tatăl, 
nu doar materială, dar şi fi zică. Acum, 
fi ul se consideră în siguranţă, are ave-
rea şi viaţa în propriile mâini. Este stă-
pân, poate face ce-i place, cu cine-i 
place şi unde îi place. Acolo, în acea 
ţară străină, departe de tatăl, se dez-
văluie însă greşeala alegerii fi ului tâ-
năr. El confundă libertatea cu liberti-
najul, viaţa cu averea, şi, astfel, ba-
nul, din bun slujitor, se transformă în 
amarnic stăpânitor, iar tânărul devine 
sclav.

Treptat, căzând pradă patimilor, 
îşi risipeşte averea, ajunge sărac, în-
fometat şi lipsit. Pentru a simboliza 
abisul decadenţei, pilda îl înfăţişează 
ca paznic al porcilor, animalul impur 
ce era simbolul desfrâului în mentali-
tatea iudaică. Mai mult chiar, el râv-
neşte hrana porcilor, dar nimeni nu 
i-o dă. Stăpânul său era mult mai pre-
ocupat de îngrăşarea porcilor decât de 
hrana slugilor.

Dacă în viaţa de mai înainte, în 
casa tatălui, prins în vârtejul vieţii, nu 
avusese timp să refl ecteze, acum, fl ă-
mând, slăbit, murdar şi zdrenţuit, în 
noroiul porcilor, are timp sufi cient să 
mediteze şi să compare slujirea în ca-
sa tatălui cu sclavia la cocina porcilor. 
Căci, foamea lui, ca persoană umană, 
era, mai întâi, o foame de iubire mi-
lostivă, pe care averea nu i-o putea 
oferi. Astfel, începe să înţeleagă că 
adevărata lui avere şi sursa vieţii lui, 
nu erau nici banii, nici satisfacerea 
plăcerilor trupeşti, ci era cu totul alt-
ceva. Mai presus de bunurile materi-
ale, era aceea dăruire de sine a tată-
lui, ce dorea să ofere fi ilor izvorul iu-
birii sale milostive. Atunci, chipul ta-
tălui milostiv, care oferea din abun-
denţă hrană chiar şi slugilor din casă, 
revine în memoria sa şi fi ul îşi amin-
teşte de bunăstarea trăită în casa pă-
rintelui său.

Paradoxul vieţii noastre este că 
adeseori noi vrem să furăm ceea ce 
Dumnezeu doreşte să ne ofere (S. 
Fausti). A fura o pâine, chiar dacă eşti 
înfometat, este un păcat. A găsi o pâi-
ne, însă, este altceva. Dar, atunci când 
este o mână care îţi oferă o pâine, cu 
un zâmbet iubitor, este cu totul altce-
va.

Când trăia în casa părintească, fi -
ul cel tânăr era nemulţumit deoarece 
i se părea că toate erau mereu în le-
gătură cu tatăl său. Acum, însă, înce-
pe să simtă nostalgia celui care i le 
dăruia. Dacă mai înainte privirea fi u-
lui era fi xată asupra averii materiale, 
acum, el simte lipsa cuiva care i-ar 
putea oferi ceva. Apare, astfel, o miş-
care interioară de «întoarcere în sine», 
de rememorare a binelui trecut şi ne-
apreciat, acea convertire de la atenţia 
îndreptată asupra bunurilor materia-
le, la atenţia asupra celui care oferea 
acele bunuri, tatăl său.

Atunci, «venindu-şi în sine şi-a zis: 
câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndes-
tulaţi de pâine, iar eu pier aici de foa-
me» (cf. Lc 15,17). Plecarea din casa 
tatălui s-a dovedit a fi  nu doar o în-
depărtare de părintele său, dar şi o în-
depărtare de sine, de identitatea sa de 
fi u al tatălui, de statutul său de fi u îm-
preună-moştenitor cu tatăl, de bunăs-
tarea din familia în care tatăl oferea 
totul. Acum, regăsind fi rul iubirii pa-
terne şi adevărul identităţii de fi u, su-
fl etul său cuprins de curajul speran-
ţei, cu încredere în milostivirea tată-
lui, ia hotărârea eroică de a se întoar-
ce la casa părintească: «sculându-mă 
(înviind), voi merge la tatăl meu» (cf. 
Lc 15,18).

Fiul cel tânăr a priceput că se poa-
te realiza păstrându-şi identitatea sa 
de fi u, numai în legătură cu tatăl. De 
aceea, înviind din moartea păcatului 
şi a izolării, el are curajul unui nou 
început, un drum de întoarcere la li-
bertatea şi bucuria comuniunii din ca-
sa tatălui. Este drumul de întoarcere 
la adevărata viaţă. De fapt, aici pe pă-
mânt, «în viaţa noastră mergem me-
reu dintr-un început într-altul până la 
începutul fără de sfârşit» (Sf. Grigore 
de Nisa).

Un nou drum cere, mai întâi, re-
cunoaşterea greşelilor făcute. «Tată, 
am greşit la cer şi înaintea ta», îşi spu-
ne tânărul recunoscând păcatul său, 
în dubla dimensiune a primei porun-
ci divine: «Să-l iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău, din toată inima ta şi 
din tot sufl etul tău şi din toată pute-
rea ta şi din tot cugetul tău, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi» (cf. Lc 
10, 27). Fiul a înţeles că, prin separa-
rea lui de tatăl, a păcătuit, rănind iu-
birea milostivă a Tatălui Ceresc, dar şi 
iubirea părintească a tatălui său tru-
pesc. Înţelege că a pierdut demnitatea 
de om şi de fi u al tatălui, dar decât să 
rămână slugă fl ămândă la porci, mai 

bine sătul la casa tatălui.
Zis şi făcut, tânărul trece de la vis 

la realitate, de la gând la acţiune, şi 
porneşte agale, slăbit, înfometat, mur-
dar, zdrenţăros, pe drumul de întoar-
cere spre casa tatălui.

În acest răstimp, bătrânul părinte, 
întristat de plecarea fi ului, păstra cu 
sfi nţenie, în sufl etul său, legătura iu-
birii, alinându-şi speranţa privind, din 
timp în timp, drumul ce ducea spre 
casă. Într-o bună zi, apăru o siluetă 
în zare, ce păşea ostenită pe cărare. 
«Oare el să fi e?», se întreabă tatăl, şi 
inima îi bate mai tare. În câteva clipe, 
îl recunoaşte pe fi ul său şi mila îi dă 
aripi să-i alerge în întâmpinare. El ui-
tă de demnitatea de stăpân şi părin-
te, căci milostivirea este mai puterni-
că decât ofensa şi iertarea mai puter-
nică decât jignirea. Tatăl îi cade pe 
umăr şi îl îmbrăţişează ca şi cum l-ar 
fi  aşteptat la întoarcerea dintr-o călă-
torie.

Mai înainte ca fi ul să-şi poartă măr-
turisi păcatul, tatăl îi oferă îmbrăţişa-
rea iertării şi sărutul păcii. Este iubi-
rea tatălui ce-şi revarsă milostivirea de 
mamă asupra fi ului născut din trupul 
său. Nici jignirile, nici risipirea averii, 
nici zdrenţele, nici murdăria şi nici 
chiar mirosul animalului impur (por-
cul), nu pot opri îmbrăţişarea iubitoa-
re a tatălui. Părintele vrea să ia asu-
pra sa şi să învăluie în iubirea sa tot 
răul, din iubire faţă de fi ul său. Tână-
rul, ridicând capul şi privind în ochii 
înlăcrimaţi ai tatălui, îşi recunoaşte cu 
părere de rău păcatul în faţa tatălui şi 
căderea sa din demnitatea de fi u. Ar 
fi  urmat sentinţa pe care şi-o dăduse: 
«fă-mă ca pe unul din argaţii tăi», dar 
aici tatăl îl opreşte. Pedeapsa o va ho-
tărî el, căci, în milostivirea sa, tatăl 
rânduise pentru el cu totul altceva. Ca 
«ispăşire», va fi  repus, pe deplin, în 
drepturile de fi u. Ca stăpân, el are în 
casă destule slugi, argaţi şi zilieri plă-
tiţi. Ca părinte, însă, are numai doi fi i, 
iar acesta este unul dintre ei. Chiar 
dacă fi ul îl priveşte ca pe un stăpân, 
tatăl nu a încetat să îl considere fi ul 
său iubit.

Apoi, poruncile tatălui se succed 
cu repeziciune pentru ca fi ul său să 
poată fi  repus în demnitatea cuveni-
tă. Astfel, el reprimeşte haina dintâi, 
imaculată (simbolul Botezului), ine-
lul alianţei refăcute şi al demnităţii de 
fi u (semnul Mir-ungerii), încălţămin-
tea care să-l ferească de noroi şi să-l 
conducă pe căile dreptăţii (semnul Ier-
tării sacramentale). Totul este sărbă-
torit în comuniunea de mulţumire 
(semnul Euharistiei), pentru cel care 
a înviat din moartea păcatului la via-
ţa de fi u, a celui care părea pierdut, 
dar a afl at, din nou, drumul spre ca-
sa tatălui, «căci mort era şi a înviat, 
pierdut era şi s-a afl at» (cf. Lc. 15, 24).

2. Fiul cel mare şi tatăl milostiv

«De atâţia ani îţi slujesc şi mie nu 
mi-ai dat…» (cf. Lc 15,29)

Ospăţul bucuriei este în plină des-
făşurare când apare în scenă al treilea 
personaj, fi ul cel mare. El este «omul 
muncii», care se întoarce de la câmp 
ostenit. Uimit de sărbătoarea de aca-
să, el întreabă o slugă şi aceasta îi ex-
plică motivul sărbătorii. Este bucuria 
tatălui pentru întoarcerea fratelui său. 
Pentru fi ul cel mare, însă, aceasta nu 
este un motiv de bucurie ci, dimpo-
trivă, de mânie şi invidie. De aceea, 
el refuză să intre în comuniunea de 
bucurie a tatălui şi a fratelui său. 
Atunci, bunul părinte îşi va îndrepta 
atenţia spre fi ul cel mare, lăsând la o 
parte din nou demnitatea de părinte 
şi stăpân. El, ieşind în întâmpinarea 
fi ului cel mare, îl roagă să intre la ma-
sa sărbătorii. Bucuria tatălui nu poa-
te fi  deplină dacă nu are alături de el 
pe toţii fi ii lui, în casă, uniţi în bucu-
ria ospăţului iubirii. Fiul cel mare răs-

punde invitaţiei tatălui cu duritate, 
dezvăluindu-şi adevărata identitate. El 
se considera un om perfect, ireproşa-
bil, ce respectase întotdeauna şi întru 
totul poruncile tatălui. Este adevărat, 
dar toate acestea nu le făcuse din acea 
iubire gratuită de fi u, ci din dorinţa 
de a câştiga mai mult. Nu este decât 
o slugă credincioasă, ce aştepta răs-
plata cuvenită. Orgoliului său i se ală-
tură invidia şi gelozia faţă de cel în-
tors acasă, pe care nu îl mai conside-
ră frate, ci un concurent la avere, un 
alt fi u al tatălui. În felul acesta, el se 
pune în locul tatălui său şi devine chiar 
judecătorul tatălui său: «Mie nu mi-ai 
dat, iar pentru cel care ţi-a risipit via-
ţa cu desfrânatele ai făcut ospăţ» (cf. 
Lc 15, 30). De fapt, şi problema fi ului 
cel mare este aceeaşi, stăpânirea ave-
rii. Tot ceea ce spune el este drept şi 
adevărat, dar cuvintelor sale le lipseş-
te dimensiunea esenţială a iubirii mi-
lostive. El nu face diferenţa dintre stă-
pân şi tată, dintre slugă şi fi u, dintre 
păcătos şi frate. El vede în tatăl său 
un stăpân prea îngăduitor şi în frate-
le său un mare păcătos.

Bunul părinte îi răspunde cu calm 
şi răbdare. El încearcă să-l înţeleagă, 
fără a lua în seamă reproşurile şi acu-
zele pe care i le aduce. «Fiule, tu tot-
deauna eşti cu mine şi toate ale mele 
ale tale sunt», îi spune blândul tată, 
confi rmând că el este sprijinul şi aju-
torul său şi asigurându-l că, acum, 
toată averea lor este a lui, căci moş-
tenirea fusese împărţită, iar el rămă-
sese unicul moştenitor. Aşadar, nu tre-
buie să se teamă de fratele său. Mai 
mult, tatăl îi dezvăluie fi ului său do-
uă trăsături ale iubirii sale milostive: 
gratuitatea şi infi nitatea. În primul 
rând, El revarsă iubirea sa milostivă, 
nu atât ca răsplată pentru merite sau 
fapte bune (aşa cum facem noi oame-
nii), ci ca un mijloc de sfi nţire gratu-
it şi dezinteresat, din pură iubire. În 
al doilea rând, iubirea milostivă a ta-
tălui este infi nită şi cuprinde pe toţi 
fi ii săi, căci iubirea se înmulţeşte ofe-
rind-o. Deci, fi ecare dintre ei are locul 
deja pregătit la masa de sărbătoare a 
bucuriei. Depinde doar de fi i dacă vor 
accepta, sau nu, să intre în comuniu-
nea pregătită lor. Tatăl a dat viaţă fi i-
lor din iubire, doreşte să îi vadă feri-
ciţi, dar nu îi poate obliga să accepte 
iubirea sa. Apoi, tatăl îl readuce în pre-
zent pe fi ul mai mare dezvăluindu-i 
motivul profund al bucuriei sărbăto-
rii, căci întoarcerea fratelui său înviat 
din păcat valorează mai mult decât o-
rice avere materială. Astfel, tatăl pu-
ne mai presus de dreptate milostivi-
rea, mai presus de lege iubirea. Nu-
mindu-l pe fi ul său regăsit «fratele 
tău», tatăl îi arată că această persoa-
nă are o relaţie directă de rudenie cu 
el care trece prin tatăl. Ei sunt fraţi 
pentru că au acelaşi tată. Iar dacă nu 
se recunosc ca fraţi, nu pot avea ace-
laşi tată. În acest sens, iubirea dintre 
fraţi decurge din iubirea milostivă a 
tatălui, iar iubirea milostivă a tatălui 
va fi  criteriul pentru a înţelege cine 
sunt adevăraţii săi fi i (cf. M.V. 9).

Oare a primit fi ul cel mare ruga şi 
invitaţia tatălui? Oare s-a lăsat cucerit 
de harul iubirii milostive a tatălui şi 
şi-a deschis sufl etul faţă de fratele său 
intrând în bucuria comuniunii? Firul 
pildei se opreşte aici, lăsându-ne par-
că nouă această întrebare: Eu, dacă 
aş fi  în locul fi ului cel mare, cum aş 
proceda? Oare aş avea tăria să iert o-
rice pentru înviere? Aşa cum ne invi-
tă unul dintre troparele sărbătorii: «să 
ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe 
altul să ne îmbrăţişăm, să zicem fra-
ţilor şi celor ce ne urăsc pe noi, şi să 
iertăm toate pentru înviere».

3. Noi, fi ii de astăzi şi Tatăl milostiv

«Milostivirea este criteriul pen-
tru a înţelege cine sunt adevăraţii 

fi i ai Tatălui» (cf. M.V. 9)
Meditând pilda tatălui milostiv, 

avem impresia că lipseşte încheierea 
şi rămânem cu multe întrebări. De 
fapt, Isus încheie parabola aici, pen-
tru ca să intrăm acum în scenă NOI, 
cei care citim astăzi acest cuvânt. Noi 
trebuie să scriem actul al treilea al 
evangheliei milostivirii Tatălui, prin 
viaţa noastră.

Adeseori, ne punem întrebarea: 
oare cu cine ne asemănăm mai mult? 
Cu fi ul cel mic, care a văzut în tatăl 
un stăpân de care a dorit să se elibe-
reze, ajungând slugă la porci; sau cu 
fi ul cel mare, sluga corectă şi irepro-
şabilă, dar care priveşte cu invidie şi 
dispreţ pe fratele său, pentru că nu 
cunoaşte iubirea milostivă a tatălui?

Anul Sfânt al Milostivirii, ne invi-
tă să avem curajul să ne punem şi o 
altă întrebare: Oare cât de mult ne ase-
mănăm noi cu tatăl milostiv?

Îndemnul lui Isus: «Fiţi milostivi 
precum Tatăl vostru milostiv este» (cf. 
Lc 6,36), constituie un adevărat pro-
gram de viaţă, care ne angajează, dar 
care ne oferă şi multă bucurie şi pa-
ce, scrie Sfântul Părinte Papa Francisc, 
invitându-ne să ascultăm cuvântul lui 
Dumnezeu, să contemplăm milostivi-
rea Sa şi să-l asumăm ca stil propriu 
de viaţă (cf. M.V. 13).

Pentru a fi  precum tatăl milostiv 
al pildei din Evanghelia de la Luca, ar 
trebui, mai întâi, să înţelegem că acest 
chip, pe care Isus a dorit să-l prezin-
te, este chiar chipul Tatălui Său şi al 
Tatălui nostru ceresc. Apoi, va trebui 
să încercăm să-L cunoaştem mai bi-
ne pe Tatăl nostru şi, ca urmare, să 
încercăm să trăim ca adevăraţi fi i ai 
Săi.

Ce am înţeles, de fapt, din această pildă?

Din relaţia fi ului cel tânăr cu tatăl 
milostiv, am înţeles cât este de impor-
tant să trăim libertatea de fi i, dar şi să 
ştim apela la milostivirea iubitoare a 
Tatălui, ori de câte ori este nevoie.

Din relaţia fi ului cel mare cu tatăl, 
am înţeles că trebuie să fi m mereu 
dispuşi să-i primim pe fraţii noştri şi 
să le oferim iubirea milostivă pe care 
Tatăl ne-a oferit-o nouă.

Descoperim, astfel, dubla dimen-
siune a milostivirii: aceea care coboa-
ră de la Tatăl, oferind iertare şi împă-
care fi ilor Săi, şi aceea dintre fi ii ace-
luiaşi Tată, care invită, de asemenea, 
la înţelegere, împăcare şi iertare între 
fraţi.

Regăsim, aşadar, cele două dimen-
siuni ale crucii, pe care Iubirea Tată-
lui a fost răstignită pentru iertarea pă-
catelor noastre. Căci, în jertfa Crucii 
abisul păcatului oamenilor se întâl-
neşte cu milostivirea iubirii infi nite a 
lui Dumnezeu. Astfel, contemplând 
jertfa Crucii suntem chemaţi, noi toţi, 
fi ii risipitori ai iubirii Tatălui, să des-
coperim izvorul milostivirii Sale, căci 
«atât de mult a iubit Dumnezeu lume, 
încât pe Fiul Său Unic L-a dat ca ori-
cine crede în El să nu piară, ci să ai-
bă viaţă veşnică» (cf. Io 3, 16). Isus 
Hristos, Fiul Tatălui, este Chipul mi-
lostivirii Tatălui, ce ne descoperă prin 
cuvântul Său, dar şi prin slujirea Sa, 
îndurarea Tatălui, iubirea de Fiu şi iu-
birea dintre fraţi. El este adevăratul 
«Fiu risipitor» al iubirii milostive a Ta-
tălui care, acceptând întru totul voin-
ţa Sa, a părăsit «Casa Părintească» şi 
a coborât într-o ţară străină. Acolo, a 
oferit modelul trăirii în comuniune cu 
Tatăl şi a arătat oamenilor chipul Ta-
tălui milostiv. Fraţii Săi, însă, nu L-au 
cunoscut, L-au condamnat şi L-au dus 
la moartea prin răstignire. Acesta, îm-
brăcând haina umanităţii noastre şi 
luând asupra Sa acuzele şi păcatele 
oamenilor, mizeria şi zdrenţele lor, le-a 
îmbrăţişat cu mâinile întinse pe Cru-
ce. Apoi, coborând în abisul morţii pă-
catelor noastre, a călcat cu moartea 
pe moarte, ne-a oferit minunatul schimb 
al iubirii milostive (moarte-viaţă, pă-
cat-iubire), şi, înviindu-ne cu El, ne-a 
condus la Casa Tatălui, în ospăţul bu-
curiei, deschizând tuturor fraţilor poar-
ta spre lumina Paradisului regăsit. El 
este, deci, Fiul risipitor al Tatălui, ca-
re până şi în Iad a risipit averea mi-
lostivirii, întorcându-se la Casa Părin-
tească, nu doar cu o oaie rătăcită ci, 
strângând la pieptu-i rănit pe toţi fra-
ţii rătăciţi, spre bucuria Tatălui milos-
tiv.

Aceasta este, aşadar, imaginea Ta-
tălui milostiv pe care Însuşi Fiul Său 
ne-o dezvăluie. Înţelegem şi dubla di-
mensiune a unui bun fi u asupra că-
reia fi ecare dintre noi putem să medi-
tăm: a-L iubi pe Tatăl, necondiţionat, 
recunoscându-L ca părinte milostiv şi 
iertător dar, în acelaşi timp, a-i recu-
noaşte pe fi ii Tatălui ca adevăraţi fraţi 

ai noştri, vrednici de aceeaşi iubire 
milostivă. Să recunoaştem chipul Ta-
tălui în fi ecare dintre ei şi, astfel, să 
înlăturăm orice dispreţ, acuză sau cri-
tică, practicând cu bucurie faptele mi-
losteniei trupeşti şi sufl eteşti, ca o con-
diţie a mântuirii noastre. Să nu prefe-
răm starea de slugi, ci să trăim mereu 
în starea de fi i pe care Tatăl ne-a ară-
tat-o prin viaţa Fiului Său Isus Hris-
tos. Căci, Tatăl iubitor nu doreşte slugi, 
ci fi i care să-L asculte şi să-L slujeas-
că din iubire. De asemenea, să ne re-
amintim că iubirea Lui este gratuită şi 
în nici un fel nu poate fi  plătită. Iubi-
rea Lui este infi nită şi se revarsă pes-
te toţi fi ii Săi de pretutindeni şi din 
totdeauna, având o singură limită, a-
ceea a libertăţii umane.

Această parabolă ne învaţă că pu-
tem avea o privire corectă asupra vie-
ţii noastre, numai în măsura în care 
imaginea pe care o avem despre Dum-
nezeu Tatăl este corectă. Convertirea, 
căinţa, nu este un proces psihologic 
al păcătosului ce se întoarce la Dum-
nezeu, ci, mai degrabă, schimbarea 
imaginii pe care păcătosul (dar şi cel 
drept) o are despre Dumnezeu. La ori-
ginea păcatului stă tocmai imaginea 
greşită pe care ambii fi i o au despre 
tatăl lor. În faţa imaginii «stăpânului», 
fi ul cel mic alege strategia «plăcerii» – 
libertinajul, pe când fi ul cel mare ale-
ge strategia «datoriei» – legalismul. Ca 
urmare, imaginea pe care o avem des-
pre Tatăl condiţionează viaţa noastră 
şi relaţia cu ceilalţi. A-l descoperi pe 
celălalt ca frate, nu este cu putinţă de-
cât dacă, mai întâi, ne descoperim ca 
fi i ai aceluiaşi Tată. Cel care nu îşi re-
cunoaşte fratele, nu îl cunoaşte cu ade-
vărat pe Tatăl şi nu a înţeles demnita-
tea de fi u la care a fost chemat.

Omul de astăzi, trăind, adeseori, 
departe de Dumnezeu, are nevoie să 
descopere libertatea de fi u al Tatălui 
iubitor, mult milostiv şi îndelung răb-
dător. El se va întoarce la Dumnezeu 
dacă va vedea la fraţii săi (mai mari), 
iubirea milostivă şi libertatea de a trăi 
cu bucurie ca fi i ai acestui Tată. Ast-
fel, omul contemporan, în situaţii de 
foame sau sete spirituală, îşi va putea 
întoarce inima sa suferindă cu încre-
dere spre Tatăl, spunând cu speranţă: 
«Voi învia şi mă voi întoarce la casa 
Tatălui meu Milostiv!».

Iubiţi credincioşi,

Să ne recunoaştem cu smerenie 
păcătoşi, dar iertaţi de Tatăl, ca fi ul 
cel tânăr, şi să ne ferim de orgoliul şi 
invidia fi ului cel mare faţă de fratele 
său. Dar, mai cu seamă, să tindem 
spre modelul de milostivire, iertare, 
înţelegere şi iubire a tatălui milostiv 
faţă de fi ii săi, aşa cum Isus ne invi-
tă: «Fiţi milostivi precum Tatăl vostru 
milostiv este!».

Să nu uităm că în orice situaţie am 
fi , avem un Tată milostiv care ne iu-
beşte ca o mamă şi, în acelaşi timp, 
avem şi o mamă iubitoare şi mijloci-
toare, pe Preasfânta Fecioară Maria, 
Maica Milostivirii şi Maica Bisericii.

Aşa cum ne invită Sf. Părinte Pa-
pa Francisc, să trecem cu smerenie 
pragul Porţii Sfi nte a milostivirii şi, pri-
mind îmbrăţişarea Tatălui milostiv, să 
ne lăsăm îmbrăcaţi în haina de sărbă-
toare a Învierii, ducând cu noi bucu-
ria sărbătorii în familiile noastre, în 
comunităţile noastre şi în societate, 
oferind tuturor milostivirea Tatălui.

Să intrăm în bucuria Sărbătorii În-
vierii care anticipează, încă de pe 
acum, bucuria pregătită nouă de Ta-
tăl milostiv, la întoarcerea în Casa Ta-
tălui, la ospăţul Fiului, în harul iubi-
rii milostive a Spiritului Sfânt, dimpre-
ună cu toţi fraţii şi surorile noastre, în 
fericirea veşnică.

Vă doresc sărbători sfi nte şi lumi-
nate de bucuria iertării milostive pri-
mită de la Tatăl, prin moartea şi Învi-
erea Fiului Său, în harul iubirii Spiri-
tului Sfânt!

HRISTOS A ÎNVIAT!

† FLORENTIN
Episcop de Cluj-Gherla

Dată în Cluj-Napoca, din reşedin-
ţa episcopală, la mărita Sărbătoare a 
Învierii din morţi a Domnului şi Dum-
nezeului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, Anul Domnului 2016, la 315 
ani de la Sfânta Unire cu Biserica Ro-
mei, la 162 de ani de la întemeierea 
binecuvântatei Eparhii de Cluj-Gher-
la, în al patrulea an de pontifi cat al 
Sf. Părinte Papa Francisc, în al XX-lea 
an al episcopatului nostru şi al XIV-lea 
în tronul acestei eparhii.

Fiţi milostivi precum Tatăl
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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Cadou de Paşti de la 

RADP Cluj-Napoca!

Iepurașul RADP este darnic și în acest an. 

Sâmbătă, 30 aprilie, 

vizitatorii au acces gratuit la 

Piaţa de Vechituri (Oser) de pe 

strada Bobîlnei nr. 65. 

Vă aşteptăm cu drag!

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN
PENTRU PERIOADA 30 aprilie – 2 mai 2016

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut 
publicului călător programul de transport urban şi metropolitan 
pentru perioada 30 aprilie – 2 mai 2016:

30.04.2016 –  circulaţia se va desfășura între orele 5,30–23,00, 
conform programului de transport pentru zilele 
de sâmbătă ;

01 – 02.05.2016 –  circulaţia se va desfășura între orele 6,00–
23,00, conform programului pentru zilele 
de duminică ;

In data de 01.05.2016 nu vor funcţiona liniile 24B, 28B si 
43P spre POLUS CENTER, iar liniile de autobuze 24, 28 si 43 B 
vor funcţiona dupa programe de circulaţie speciale. De asemenea 
se suspendă cursele gratuite pentru clienţii POLUS CENTER si 
CORA.

Transportul in Noaptea de Inviere se va realiza cu autobuze, 
prin intermediul liniilor 25, 30, 39L si 46, dupa urmatorul 
program:

L 25:  Cart. Mănăștur – P-ta A. Iancu – Cart. Gheorgheni (Unirii) 
– Cart. Mănăștur;
Plecari Mănăştur: 23,00 – 23,30 – 00,00;
Plecari Unirii: 23,00 – 23,30 – 00,00;

L 30:  Cart. Grigorescu – P-ta A. Iancu – Cart. Mărăști (A. Vlaicu) 
– Cart. Grigorescu;
Plecari Grigorescu: 23,00 – 23,30 – 00,00;
Plecari A. Vlaicu: 23,00 – 23,30 – 00,00;

Pe durata Slujbei religioase autobuzele liniilor 25 si 30 vor 
staţiona în zona P-ţei A. Iancu. (Reg. CFR si P-ta Cipariu).Vor 
pleca spre cartiere dupa incheierea slujbei la interval de 30 de 
min.

L 46: Cart. Zorilor – P-ta A. Iancu – Cart. Zorilor;
 Plecari Zorilor: 23,00 – 23,30 – 00,00 ….. 01,00 – 01,30 
– 02,00 ;
 Plecari P-ta St cel Mare: 23,15 – 23,45 – 00,15 ... 01,15 
– 01,45 – 02,15 ;

L 39L: P-ta M. Viteazul – P-ta Gării – Vl. Chintenilor (Cătun);
Plecari P-ta M. Viteazul: 22,45 ... 01,00;
Plecari Catun: 23,20 ... 01,30;

IN ATENTIA  PUBLICULUI CALATOR!

Pentru a da posibilitatea calatorilor interesati sa se deplase-

ze la Centrul Agro Transilvania cu ocazia targului de miei, Com-

pania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta un program 

special pentru linia 8 L, in zilele de 29.04 – 30.04.2016, cu ur-

matoarele curse suplimentare:

29.04.2016:

P-ta Marasti:  9,40 – 11,10;

Agro Transilvania: 10,45 – 12,05.

30.04.2016:

P-ta Marasti:  9,40 – 11,10 – 12,30 – 13,50;

Agro Transilvania : 10,45 – 12,05 – 13,25 – 14,50.

Urăm cu aceastã ocazie publicului călător 
„Sărbători fericite!“

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

TERENURI

¤ Vând teren de 58000 mp, în 
cart. Iris, str. Giuseppe Verdi, ac-
ces de pe str. Oașului, prin livadă, 
drum pietruit, se poate circula fă-
ră probleme până în faţa terenu-
lui, zonă de case, terern compact, 
preţ 8 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 
Aștept telefoane la 0740-876853. 
(7.7)

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

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

ÎNCHIRIERI

¤ Familie cinstită cu copil, nefumă-
tori, căutăm chirie ieftină sau ne 
oferim serviciile pentru ajutor în 
gospodărie contra chiriei, sau vari-
ante. Tel. 0753-226079.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm STIVUITORIST şi MA-
NIPULANT deșeuri periculoase la 
sediul din Cluj-Napoca, cautăm 
persoană serioasă și rezistentă la 
efort fi zic. C.V.-urile pe email 
hr-ro@srcl.com, tel. contact 
0722-424000. (Stericycle) (1.4*)

¤ Angajăm MUNCITORI NECALIFI-
CAŢI ȘI MECANICI UTILAJE pentru 
punct de lucru Potlogi, judeţul 
Dâmboviţa. Contact: 
0727-377.792. (5.5)

¤ Angajăm SUDORI pentru punct 
de lucru Potlogi, judeţul Dâmbo-
viţa. Contact: 0727-377.792. 
(5.5)
¤ Societate de construcţii din 
Braşov angajează tâmplari şi dul-
gheri experimentaţi pentru mon-
taj în Franţa. Informaţii la tel: 
0727-887863 (8.10*)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Dorești să-ţi achiziţionezi un au-
toturism nou? Îţi ofer un tichet 

RABLA ca avans de 1000 Euro, 
iar pentru mine ai o obligaţie mi-
noră de 550 Euro. Rog seriozita-
te. Sunaţi la tel. 0743-330440. 
(2.7)

¤ Vând actele pentru tichet RA-
BLA, unie persoane care dorește 
să achiziţioneze un autoturism, 
preţ 1000 ROPN. Sunaţi la tel. 
0758-311020 sau 0264-432680. 
(5.7)

PIESE AUTO

¤ Vând parbriz pentru autotu-
rism ”Dacia 1310”. Inf. la tel. 
0264-541633. (7.7)

¤ Vând set motor nou pentru 
“Dacia 1300”. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0746-297102.

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

ELECTRO

¤ Vând URGENT 30 casete video 
și 50 casete muzicale, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(3.7)

¤ Vând plasmă SONY, nouă, dia-
gonala 40 cm, se poate adapta și 
la calculator. Preţ 600 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-523932.

MEDICALE

¤ Vând aparat magnetoterapeu-
tic I-TECH Medical Division nou, 
în stare perfectă de funcţionare, 
util în diverse afecţiunil, dispune 
de carte tehnică și factură de 
cumpărare. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0751-537905. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică din pulpă de prune de 53°, 
preţ 30 RON, respectiv 25 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând gete nr. 46. Inf. supli-
mentare la tel. 0164-557665. 
(3.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
cu sac de dormit, culoare albas-
tră, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(3.7)

¤ Vând 4 scaune tip “Bobâlna”, 
în perfectă stare și masă de 12 
extensibilă de persoane. Inf. su-
plimentare la tel. 0164-557665. 
(3.7)

¤ Cumpăr 4 scaune cu spătar, 
eventual tapiţate, în stare bună, 
din lemn și stabile. Ofer max. 
100 RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-532272 sau 
0754-504008. (7.7)

¤ Vând mobilă, 2 dulapuri din 
lemn masiv cu furnir nuc, cana-
pea, mobilă cu vitrină (model 
vechi). Inf. suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând două paturi de 2 x 90, 
culoare albastru cu crem, cu sal-
tea Relaxa și un birou foarte bi-
ne întreţinut, la preţ foarte con-
venabil. Merită văzute. Inf. la 
tel. 0755-347279. (7.7)

¤ Vând cărucior bebeluşi şi că-
rucior sport . Inf. suplimentare 
la tel. 0745-659792.

DIVERSE

¤ Vând centrifugă de scos miere, 
stare bună. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0749-255139. (7.10)

¤ Vând bicicletă pentru bărbaţi 
26/2,0 cu aripi nichelate, anve-
lope noi, stopuri, ochi de pisică, 
cric, porbagaj faţă, marca ”Her-
cules”. Cer 200 RON, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (7.7)

PIERDERI

¤ IMPLANTCOR S.R.L.-D, C.U.I. 
29874343, J12/617/2012, pier-
dut certifi cat constatator cu nr. 
36785/13.06.2013. Se declară 
nul. (1.1)

www.batrom.ro

PUBLICITATEPUBLICITATEPUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANUNȚURI DE MICA PUBLICITATE

ANUNŢURI DE MEDIU

S.C. LUCAROM IMPEX S.R.L. în calitate de titu-
lar anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru PUZ Construire ansamblu multi-
funcţional, Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 2, str. Byron nr. 
1-3, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. Tektum Arhitectura & Arta S.R.L., Cluj-Napoca, str. C. 
Iuliu Hossu, nr. 13, ap. 4, jud. Cluj în zilele de luni-vineri 
între orele 9.00 – 14.00 din data 26.04.2016.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 16.05.2016 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax. 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.
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HOTĂRÂRILE ADUNĂRII 
GENERALE ORDINARE A 
ACŢIONARILOR SSIF BRK 

FINANCIAL GROUP DIN DATA 
DE 26.04.2016, ORA 12

La lucrările ședinţei adunării generale ordinare a acţionarilor 
au participat personal, prin reprezentant sau prin 
corespondentă, un număr de 43 acţionari deţinând un număr 
de 194.494.525 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 57,585% 
din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul 
social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., societate română, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Moţilor, nr. 119, 
judeţul Cluj, înregistrată la Ofi ciul registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/3038/1994, având 
CUI 6738423 (337.749.919 acţiuni), fi ind exprimate în mod 
valabil un număr de 194.494.525 voturi, adunarea fi ind 
statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1
Se aprobă situaţiile fi nanciare anuale IFRS (Standarde 

Internaţionale de Raportare Financiară) pentru anul 2015

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 181.321.113 0 13.173.412

% din voturile exprimate 93,23% 0 6,77%

Hotărârea nr. 2
Se aprobă situaţiile fi nanciare consolidate pentru anul 

2014

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 181.321.113 0 13.173.412

% din voturile exprimate 93,23% 0 6,77%

Hotărârea nr. 3
Se aprobă Raportul Consiliului de Administraţie pentru 

anul 2015

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 181.321.113 0 13.173.412

% din voturile exprimate 93,23% 0 6,77%

Hotărârea nr. 4
Se aprobă Raportul Auditorului fi nanciar și a auditorului 

intern pentru anul 2015

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 181.321.113 0 13.173.412

% din voturile exprimate 93,23% 0 6,77%

Hotărârea nr. 5
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor 

pentru anul 2015

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 160.237.915 0 34.256.610

% din voturile exprimate 82,39% 0 17,61%

Hotărârea nr. 6
Se aprobă programul de investiţii și bugetul de venituri 

și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2016

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 180.208.963 700.500 13.585.062

% din voturile exprimate 92,66% 0,36% 6,98%

Hotărârea nr. 7
Se aprobă pentru exerciţiul fi nanciar 2016 și până la prima 

AGOA de bilanţ din 2017, remuneraţia membrilor CA și 
remuneraţiile suplimentare ale membrilor CĂ însărcinaţi cu 
funcţii specifi ce, astfel

- Președinte 1.000 Euro net/lună
- Vicepreședinte 600 Euro net/lună
- Membru 400 Euro net/lună
-  Pentru fi ecare membru în comisie, în plus faţă de 

indemnizaţia de bază, 500 Euro net/lună indiferent de 
numărul de comisii din care face parte

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 160.326.409 356 34.167.760

% din voturile exprimate 82,4324% 0,0002% 17,5674%

Hotărârea nr. 8
Se aprobă revocarea din funcţia de administrator a d-lui 

Vizental Rudolf. Astfel se revocă din funcţia de administrator 
domnul Vizental Rudolf.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 181.236.757 356 12.957.412

% din voturile exprimate 93,1835% 0,0002% 6,6621%

Hotărârea nr. 9
Se aprobă revocarea tuturor membrilor Consiliului de 

Administraţie.

Nume Voturi Pentru 
revocare

Voturi 
Împotriva 
Revocării

Abþinere % din 
voturile 
exprimate

Buliga Mihai 180.771.317 422.834 13.300.074 92,9442%

Stratan Tiberiu 180.771.317 422.834 13.300.074 92,9442%

Ionescu Anton 168.857.551 422.834 25.213.040 86,8187%

Dia Corneliu 180.771.317 422.834 13.300.074 92,9442%

Calian Ramona 180.771.317 422.834 13.300.074 92,9442%

La acest punct al ordinii de zi au fost un număr de 300 
voturi anulate.

Hotărârea nr. 10
Se alege noul Consiliu de Administraţie prin metoda 

votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 ani.

Membrii Voturi Pentru Voturi 
Împotrivã

Abþinere % din 
voturile 
exprimate

STRATAN TIBERIU 170.706.873 125.000 0 17,5539%

GAVRILĂ FLORIN 
DANIEL

169.126.828 125.000 0 17,3914%

CHIȘ GRIGORE 161.299.170 125.000 0 16,5865%

MANCAS CĂTĂLIN 159.832.560 125.000 0 16,4357%

ROȘU DRAGOȘ 157.000.515 125.000 0 16,1445%

La acest punct al ordinii de zi au fost un număr de 2.502.500 
voturi neexprimate corespunzător unui număr de 500.500 
acţiuni, reprezentând 0,2573% din prezenţa.

Voturile împotriva au fost în număr de 1.000.000 voturi, 
corespunzător unui număr de 200.000 acţiuni și reprezintă 
0,1028% din prezenţa.

Ca urmare a alegerii noului Consiliu de Administraţie, 
se va actualiza actul constitutiv al societăţii în mod 
corespunzător.

Hotărârea nr. 11
Se aprobă mandatarea actualilor membrii ai Consiliului 

de Administraţie cu îndeplinirea actelor de administrare a 
societăţii până la validarea noilor membrii de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiar.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 162.487.422 0 1.607.000

% din voturile exprimate 83,544% 0 0,826%

La acest punct al ordinii de zi, nu s-au exprimat un număr 
de 30.400.103 voturi reprezentând 15,63%.

Hotărârea nr. 12
Se aprobă data de 16.05.2016 ca dată de înregistrare 

pentru identifi carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acţionarilor, 
conform art. 238 din Legea 297/2004.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 162.487.422 100.000 1.607.000

% din voturile exprimate 83,544% 0,051% 0,775%

Hotărârea nr. 13
Se aprobă data de 13.05.2016 ca ex-date, dată de la care 

instrumentele fi nanciare obiect al hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor se tranzacţionează fără drepturile 
care derivă din respective hotărâre.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 161.437.406 0 1.507.000

% din voturile exprimate 83,004% 0 0,775%

Hotărârea nr. 14
Se aprobă mandatarea domnului Buliga Mihai, identifi cat 

cu CNP..., domiciliat în..., precum și a domnului Pop Adrian 
identifi cat cu CNP... domiciliat în... pentru că împreună sau 
separat, să efectueze toate procedurile și formalităţile 
prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest 
scop în numele Societăţii, în relaţia cu Registrul Comerţului, 
ASF, BVB, precum și cu alte entităţi publice sau private. 
Mandatarii sus menţionaţi, vor putea să delege puterile 
acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după 
cum consideră necesar.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 163.566.116 0 528.006

% din voturile exprimate 84,098% 0 0,272%

La acest punct al ordinii de zi, nu s-au exprimat un număr 
de 30.400.403 voturi reprezentând 15,63%.

Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie
Tiberiu Stratan

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE 
EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 

SSIF BRK FINANCIAL GROUP DIN 
DATA DE 26.04.2016, ORA 15

La lucrările ședinţei adunării generale extraordinare a acţionarilor 
au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, 
un număr de 19 acţionari deţinând un număr de 108.765.549 
acţiuni cu drept de vot, reprezentând 32,203% din numărul total 
de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al SSIF BRK FINANCIAL 
GROUP S.A. societate română, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 
strada Moţilor, nr. 119, judeţul Cluj, înregistrată la Ofi ciul registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/3038/1994, 
având CUI 6738423 (337.749.919 acţiuni), fi ind exprimate în mod 
valabil un număr de 108.765.549 voturi, adunarea fi ind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1
Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie 

cu privire la stadiul implementării strategiei societăţii și a investiţiilor 
efectuate în anul 2015. Se aprobă mandatarea Consiliului de 
Administraţie pentru elaborarea programului detaliat de activitate 
2016 și implementarea acestui program.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.049.049 0 716.500

% din voturile exprimate 99,34% 0 0,66%
Hotărârea nr. 2
Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societăţii în acord 

cu prevederile legale aplicabile în vigoare, după cum urmează:
-Se modifi ca Art. 13, punctul 3(care avea următoarea formă 

„Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să fi e asigurată 
pentru răspundere profesională, în cazi contrar pierzându-și calitatea 
de administrator. Fiecare administrator trebuie să depună o 
garanţie egală cu dublul remuneraţiei lunare. Garanţia se va 
depune înainte de preluarea funcţiei de administrator. Garanţia 
va fi  depusă într-un cont bancar distinct la dispoziţia exclusivă a 
societăţii și va fi  restituita administratorului numai după încheierea 
mandatului și descărcarea de gestiune integrală pe perioada 
mandatului acordată de adunarea generală a acţionarilor”), textul 
modifi cat fi ind următorul:

„Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să fi e 
asigurată pentru răspundere profesională, în caz contrar pierzându-şi 
calitatea de administrator“

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.549.549 0 216.000

% din voturile exprimate 99,801% 0 0,199%
-Se modifi ca art. 13 punctul 15 (care avea următoarea formă 

„Orice acţionar poate adresa consiliului de administraţie, respectiv 
directorului general, întrebări în scris referitoare la activitatea 
societăţii, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând 
a i se răspunde în cadrul adunării sau pe pagina de internet proprie 
a societăţii. Răspunsul se considera dat dacă informaţia solicitată 
este publicată pe pagina de internet a societăţii la secţiunea – 
întrebări frecvente”) textul modifi cat fi ind următorul:

”Orice acţionar poate adresa consiliului de administraţie, respectiv 
directorului general, întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii, 
înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării generale sau pe pagina de internet proprie 
a societăţii. Răspunsul se considera dat dacă informaţia solicitată este 
publicată pe pagina de internet a societăţii“

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.549.549 0 216.000

% din voturile exprimate 99,801% 0 0,199%
-Se modifi că art. 13, și se introduce punctul 16, cu următorul 

conţinut:” Membrii Consiliului de Administraţie încheie cu societatea 
un contract de administrare a cărui formă este aprobată de către 
Adunarea generală a acţionarilor”

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.549.549 0 216.000

% din voturile exprimate 99,801% 0 0,199%
-Se modifi ca art. 14, prin eliminarea punctului bb care are următorul 

conţinut:” analizează și aproba nivelul tarifelor și comisioanelor propuse 
de către conducerea executivă și care urmează a fi  practicate de către 
societate pentru operaţiunile specifi ce”

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.549.549 0 216.000

% din voturile exprimate 99,801% 0 0,199%
Astfel se adoptă actul constitutiv actualizat.
Hotărârea nr. 3
Se aprobă forma contractelor de administrare încheiate între 

societate și administratori

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.049.049 0 716.500

% din voturile exprimate 99,34 0 0,66%
Hotărârea nr. 4
Se aprobă data de 16.05.2016 ca dată de înregistrare pentru 

identifi carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, conform 
art. 238 din Legea 297/2004.

Hotărârea nr. 5
Se aprobă data de 13.05.2016 ca ex-date, dată de la care 

instrumentele fi nanciare obiect al hotărârilor Adunării Generale 
extraordinare a Acţionarilor se tranzacţionează fără drepturile care 
derivă din respective hotărâre.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.665.549 0 100.000

% din voturile exprimate 99,908% 0 0,092%
Hotărârea nr. 6
Se aprobă mandatarea domnului Buliga Mihai, identifi cat cu 

CNP..., domiciliat în..., precum și a domnului Pop Adrian identifi cat 
cu CNP..., domiciliat în... pentru că împreună sau separat, să 
efectueze toate procedurile și formalităţile prevăzute de lege 
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și 
să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societăţii, în 
relaţia cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, precum și cu alte entităţi 
publice sau private. Mandatarii sus menţionaţi, vor putea să delege 
puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, 
după cum consideră necesar.

Rezultat vot Pentru Împotrivã Abţinere

Nr de voturi exprimate 108.549.549 0 216.000

% din voturile exprimate 99,801% 0 0,199%

Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie
Tiberiu Stratan

Nr. 2639/27.04.2016
Către
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului 
CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2016
Denumirea societăţii: SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
Sediul social:  Cluj Napoca, str. Motilor, nr. 119, judeţul 

Cluj
Nr. tel: 0364/401.709, fax: 0364-401.710

Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994
Cod fi scal: 6738423, Capital social: 84.670.466,75 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţioneaza valorile 

mobiliare emise: BVB, categoria premium
Evenimente importante de raportat: disponibiliate 

raport anual

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Moţilor, nr. 119, judeţul Cluj, listată la Bursa de Valori 
București, Categoria premium, având simbolul BRK, 
informează publicul larg cu privire la disponibilitatea 
consultării Raportului anual aferent anului 2015.

Raportul anual, împreună cu documentele aferente, 
poate fi  consultat începând cu data de 27.04.2016, la sediul 
societăţii de pe Str. Moţilor, nr. 119, Cluj-Napoca sau în 
format electronic pe website-ul societăţii, www.
brkfi nancialgroup.ro.

Vicepreşedintele Consiliului de Administratie
Tiberiu Stratan

PUBLICITATE



vineri – duminică, 29 aprilie – 1 mai 2016 monitorulcj.ro 15

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

căldură în sufl et și multe căldură în sufl et și multe 
momente pline de fericire și momente pline de fericire și 

bucurie alături de familie și cei bucurie alături de familie și cei 
dragi! Hristos a Înviat!dragi! Hristos a Înviat!

Primarul comunei Călărași,Primarul comunei Călărași,
Ioan Vasile RACOLŢAIoan Vasile RACOLŢA

Fie ca lumina Învierii 
Mântuitorului să vă inun-

de casa şi să vă aducă 
numai armonie, fericire şi 

multă iubire. 
Paşte fericit!

Primarul comunei Baciu,
Ioan Florin MUREŞAN

Sfânta Sărbătoare a Învierii 
Domnului să vă aducă 
încredere, lumină, iubire şi 
speranță. Clipe de neuitat 
alături de cei dragi şi multe 
realizări!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei Ciurila ,
Teodor Cristinel POPA

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

Paște fericit!Paște fericit!

Primarul comunei Viișoara,Primarul comunei Viișoara,
ing. Ioan ROMANing. Ioan ROMAN

Să vă bucure Dumnezeu,  
să vă dea sănătate, 

să fiţi împreună cât mai 
mult timp, iar bucuriile să 

ţină la distanţă 
toate necazurile! 

Paşte fericit!

Primarul comunei Tureni,
Daniela Elena MANAILA

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Sărbătoarea Sfântă a Învierii 
Domnului să reverse asupra voastră Domnului să reverse asupra voastră 

sănătate, belșug și bucurii, iar sănătate, belșug și bucurii, iar 
Lumina din Noaptea Sfântă să vă Lumina din Noaptea Sfântă să vă 

ridice sufl etele spre noi trepte ridice sufl etele spre noi trepte 
spirituale și să vă călăuzească pașii spirituale și să vă călăuzească pașii 

pe drumul vieții.pe drumul vieții.

Primarul comunei Vultureni Primarul comunei Vultureni 
Eugen MUREŞANEugen MUREŞAN

Sărbători fericite pentru Sărbători fericite pentru 
toţi cei care sărbătoresc toţi cei care sărbătoresc 

Paştele! Paştele! 
Fie ca bucuria Învierii Fie ca bucuria Învierii 
Domnului s\ aduc\ Domnului s\ aduc\ 

bucurie tuturor!bucurie tuturor!
Pa[te fericit!Pa[te fericit!

Primarul comunei Izvoru Crişului,Primarul comunei Izvoru Crişului,
Ioan ANTALIoan ANTAL

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

HRISTOS A ÎNVIAT!HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei Mărgău,Primarul comunei Mărgău,
Petru UNGURPetru UNGUR

HRISTOS A ÎNVIAT! HRISTOS A ÎNVIAT! 
Fie ca lumina Învierii Fie ca lumina Învierii 
să vă umple sufl etul să vă umple sufl etul 
de speranţă, linişte, de speranţă, linişte, 
bucurie şi iubire!bucurie şi iubire!

Primarul comunei Apahida,Primarul comunei Apahida,
Grigore FATIGrigore FATI

Sfi ntele sărbători de Paşte 
să vă aducă linişte în sufl et, 

multă bucurie, sănătate, fericire 
şi puterea de a dărui. 

Hristos a Înviat!

Primarul comunei Așchileu, Primarul comunei Așchileu, 
Ioan PORUMBIoan PORUMB

Sfintele Sărbători de Paște să 
vă aducă lumină în suflet! 

Hristos a inviat!

Primarul comunei Sânpaul,
Colceriu OVIDIUColceriu OVIDIU

ăă 

ll,ll,

Învierea Domnului să vă aducă Învierea Domnului să vă aducă 
în sufl et bucurie și iubire. în sufl et bucurie și iubire. 

Paște Fericit alături Paște Fericit alături 
de cei dragi!de cei dragi!

Primarul comunei Mihai Viteazu,Primarul comunei Mihai Viteazu,

Ioan ZENGIoan ZENG
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HRISTOS A ÎNVIAT! HRISTOS A ÎNVIAT! 
Fie ca lumina Învierii să Fie ca lumina Învierii să 

vă umple sufl etul de vă umple sufl etul de 
speranţă, linişte, bucurie speranţă, linişte, bucurie 

şi iubire!şi iubire!

Mircia GIURGIU,Mircia GIURGIU,
președinte PSROpreședinte PSRO

SPORTSPORT.

Cosmin Olăroiu 
a câştigat titlul 
cu Al Ahli Dubai
Antrenorul român Cosmin 
Olăroiu a cucerit titlul de campion 
al Emiratelor Arabe Unite, joi, cu 
echipa Al Ahli Dubai, după ce ri-
vala Al Ain a fost învinsă în depla-
sare de modesta Fujairah cu sco-
rul de 3-2. Al Ahli este virtual 
campioană în Arabian Gulf 
League, având 62 de puncte din 
24 de meciuri, cu șase mai mult 
decât Al Ain (56), a doua clasată, 
care are 25 de meciuri. Echipa lui 
Olăroiu va juca vineri, acasă, cu 
Bani Yas. Olăroiu câștigă al doilea 
său titlu de campion în EAU cu Al 
Ahli, după cel din sezonul 
2013-2014. În stagiunea trecută, 
echipa s-a clasat pe un modest 
loc 7. Tehnicianul are în total pa-
tru titluri de campion câștigate în 
EAU, primele două fi ind cu Al Ain 
(2011-2012, 2012-2013). 
Cosmin Olăroiu a mai câștigat cu 
echipa Cupa Ligii EAU 
(2013-2014), Supercupa EAU 
(2013, 2014), jucând și fi nala 
Ligii Campionilor Asiei în 2015.

Ciclistă prinsă 
cu motor electric 
ascuns sub şa
Sportiva belgiană Femke Van 
den Driessche a fost suspendată 
șase ani după descoperirea unui 
motor electric într-una dintre bi-
cicletele sale, la Campionatele 
Mondiale de ciclo-cros din luna 
ianuarie, a anunţat zilele trecute 
Uniunea Ciclistă Internaţională 
(UCI). Presa belgiană scrie că a-
ceastă pedeapsă este echivalen-
tă cu încheierea carierei ciclistei 
în vârstă de 19 ani, care era 
campioană europeană U23, 
scrie digi24.ro. Tânăra a fost gă-
sită vinovată de fraudă tehnolo-
gică și suspendată pentru o peri-
oadă de șase ani începând din 
11 octombrie 2015 inclusiv și 
până pe 10 octombrie 2021, a 
indicat UCI, într-un comunicat. 
Sportiva de 19 ani a primit de a-
semenea o amendă de 20.000 
de franci elveţieni (18.180 euro) 
și a fost privată de titlurile câști-
gate, mai ales cel de campioană 
europeană sub 23 de ani și cel 
de campioană a Belgiei.

Pe scurt
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Tenismena Raluca Olaru a 

câştigat joi, alături de ger-

manca Tatjana Maria, 

meciul cu perechea 

Georgina Garcia/Alexandra 

Naydenova (Spania/

Bulgaria), scor 6-2, 5-7, 

10-7, în semifi nalele turne-

ului WTA de la Rabat, 

Maroc, disputat pe zgură şi 

dotat cu premii în valoare 

de 226.750 de dolari.

Meciul a durat o oră şi 45 

de minute. Olaru şi Maria au 

servit un as şi au comis 3 du-

ble greşeli, iar procentajul pri-

mului serviciu a fost 63%. 

Dublul româno-german a câş-

tigat 70% dintre mingile ju-

cate cu primul serviciu şi 50% 

cu serviciul 2. Raluca Olaru 

şi Tatjana Maria şi-au pierdut 

de două ori serviciul şi au re-

uşit 3 break-uri.

Raluca Olaru (locul 51 în 

clasamentul de dublu) şi Tat-

jana Maria (59 WTA la dublu) 

sunt principalele favorite la 

câştigarea probei de dublu din 

cadrul turneului de la Rabat, 

deşi au evoluat doar de trei 

ori împreună.

În fi nală, Olaru şi Maria 

vor întâlni învingătoarele din 

meciul Xenia Knoll (Elveţia)/

Aleksandra Krunic (Serbia) – 

Laura Pigossi (Brazilia)/Sara 

Sorribes Tormo (Spania).

Pentru accederea în ulti-

mul act al turneului WTA In-

ternational de la Rabat, Ralu-

ca Olaru (27 de ani) şi Tatja-

na Maria (28 de ani) şi-au asi-

gurat 180 puncte în clasament 

şi un cec în valoare de 6.400 

de dolari.

Finala atinsă de Raluca la 

turneul dotat cu 250.000 de 

dolari este a 10-a de dublu a 

carierei pentru sportiva noas-

tră. Performanţa reuşită de 

Olaru este importantă şi prin 

prisma faptului că Raluca nu 

mai ajunsese într-o fi nală WTA 

de mai bine de un an. 

Raluca Olaru are patru ti-

tluri WTA la dublu în carieră, 

la Taşkent în 2008, la Acapul-

co în 2011, în 2013 la Nurnberg 

şi în 2014 la Linz.

Raluca Olaru s-a calificat în finala probei 
de dublu din cadrul turneului WTA de la Rabat

Cele două echipe s-au 

alternat la conducere 

până la pauză (22-25 sco-

rul primului sfert, 15-13 

în al doilea). După pauză, 

U-Banca Transilvania a 

apăsat pedala de accelera-

ţie şi şi-a adjudecat ulti-

mele perioade de joc 

(16-19, respectiv 16-23). 

Scorul fi nal a fost 80-69 şi 

U-Banca Transilvania 

merge în semifi nale.

Fără punct marcat în pri-

mele trei minute ale întâlni-

rii, scor 6-0, "studenţii" nu au 

dezarmat şi au echilibrat ba-

lanţa la jumătatea sfertului de 

debut, 9-9, după ce Pasalic a 

înscris din spatele semicercu-

lui, scrie stiridesport.ro. U-BT 

Cluj a încheiat primul sfert în 

avantaj, 22-25, în urma unei 

„triple” semnate de Torok, din 

pasa lui Todic. Chiar dacă au 

condus, ulterior, chiar şi la 

trei posesii, scor 31-38, cluje-

nii au slăbit turaţia motoare-

lor pe fi nalul reprizei, permi-

ţându-le gazdelor un „run” de 

6-0 care să lase partea secun-

dă în zodia echilibrului.

„Suntem fericiţi pentru 

califi care, cred că am meri-

tat-o. Felicit echipa din Si-

biu pentru efortul pe care 

l-au depus pentru a rămâne 

în serie şi galeriei lor, care 

au fost senzaţională în am-

bele meciuri. Am jucat con-

stant şi am reuşit să menţi-

nem tempo-ul pe care ni l-am 

dorit, atât în atac, cât şi în 

apărare, Ştiam că trebuie să 

îi ţinem sub 70 de puncte 

pentru a avea cele mai ma-

ri şanse de a câştiga. Mulţu-

mim suporterilor noştri, ca-

re ne-au susţinut în ambele 

meciuri, le-am simţit ener-

gia!”, a spus Marcel Ţenter, 

antrenor principal.

După ce BC Mureş a trecut 

în număr minim de partide 

de SCM U Craiova, scor 3-0, 

marţi seară, Steaua Bucureşti 

şi CSM Oradea au pus capăt 

confruntărilor cu Dinamo Bu-

cureşti şi, respectiv, Phoenix 

Galaţi. „Roş-albaştrii” s-au im-

pus cu destule emoţii, scor 

79-77, în „Polivalentă”, într-o 

partidă în care internaţiona-

lul român, Titus Nicoară, a 

adunat 22 de puncte şi 9 re-

cuperări în dreptul învingăto-

rilor, iar Pavel Marinov a re-

plicat cu 21 de puncte pentru 

dinamovişti. Steaua s-a impus 

cu 3-1, la general, şi o va în-

tâlni în penultimul act pe BC 

Mureş.

La Galaţi, CSM Oradea nu 

a mai făcut nicio concesie în 

jocul cu numărul 4, câştigând 

de-o manieră categorică, scor 

82-61, în faţa lui Phoenix. Sean 

Barnette şi Uros Lucic au adu-

nat 36 de puncte în contul vi-

cecampioanei din 2014, care 

a închis seria cu 3-1 şi aşteap-

tă, în semifi nale, învingătoa-

rea dintre U-BT Cluj şi CSU 

Sibiu.

U-BT s-a calificat în semifinale
U-Banca Transilvania a învins CSU Atlassib Sibiu după un meci controlat în cea mai mare 
parte a sa, însă în care jucătorii au reuşit să se desprindă doar în ultimele minute.

MARCEL ȚENTER | antrenor U-BT Cluj

„Am jucat 
constant şi am 
reuşit să 
menţinem 
tempo-ul pe care 
ni l-am dorit, atât 
în atac, cât şi în 
apărare, Ştiam că 
trebuie să îi ţinem 
sub 70 de puncte 
pentru a avea cele 
mai mari şanse de 
a câştiga“

U-BT Cluj și-a câștigat locul în semifi nale după ce a învins-o pe CSU Sibiu în 3 din 4 partide
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