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Forumul Regional 
al Apei, la Sibiu

Zilele acestea la Sibiu se desfăşoară cel mai mare eveniment dedicat apei. 
Peste 70 dintre marii jucători ai industriei şi 44 de operatori regionali de apă 
şi canal, alături de numeroase oficialităţi din ţară, sunt prezente în oraşul 
de pe malurile Cibinului, la Forumul Regional al Apei.
Primarul Astrid Fodor a participat la deschiderea evenimentului, alături 
de Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, 
dar şi de Secretarul de Stat în Cancelaria Primului Ministru, Roxana Mânzatu.  Pagina 5

Ediţia de toamnă a Festivalului „Ţara Oltului în 
Produse şi Tradiţii” va avea loc duminică, 9 octom-
brie în localitatea Bradu.

Evenimentul îşi propune să promoveze produsele 
şi tradiţiile locale, să contribuie la întărirea legătu-
rilor dintre localităţi şi la crearea de noi contacte şi 
colaborări între producătorii locali şi crescătorii de 
animale.

Producătorii invitaţi la eveniment le vor oferi par-
ticipanţilor produse tradiţionale precum mezeluri de 
casă, brânzeturi, bere artizanală, conserve din legu-
me şi fructe şi produse de panificaţie.

Festivalul de la Bradu este şi un prilej de prezen-
tare a cântecului şi dansului popular, a datinilor şi 
obiceiurilor străvechi din Ţara Oltului.

„Ţara Oltului în Produse şi Tradiţii”, în 9 octombrie la Bradu

La Sibiu a fost lansat proiectul 
Sibiu Business Agency
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„Povestea prinţesei deocheate” 
la Tokyo Metropolitan Theatre

 Pagina 6

ULBS şi AFT deschid 
anul universitar în Piaţa Mare

 Pagina 6

Cavalerii descind 
în Cetatea Cisnădioarei

 Pagina 7

¤ 10.00 Deschidere târg pro-
duse traditionale 

¤ 11.00 Prezentare producă-
tori standuri și meșteri populari 

¤ 12.10 Ansamblul 
„Doruleț” Racovița 

¤ 12.30 Ansamblul Cârțișoara 
¤ 12.50  Ansamblul “Purtata 

Avrigului” 
¤ 13.10 Interpreți vocali: 

Alexandra Bera, Bogdan 

Boieriu, Selena Guller, Aurelian 
Negrea, Mădălina Tatu

¤ 13.40 George & Maria Farcaș
¤ 13.55 Andreea Prier
¤ 14.10 Sara Stoișor
¤ 14.25 Alexandru Urs
¤ 14.40 Victoria Meițescu
¤ 15.10 Ansamblul 

„Călușerii” Rășinari 
¤ 16.00 Închidere festival

Programul Festivalului este următorul
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Am votat împotriva majorării 
indemnizaţiilor parlamentarilor!

Deşi mulţi se îndoiau că voi vota împotriva ma-
jorării indemnizaţiilor parlamentarilor, aşa cum am 
promis acum câteva zile, astăzi (n.r. – marţi) am fă-
cut-o, astfel că deputaţii şi senatorii nu vor avea sa-
lariile majorate!

Ştiu că cei care nu mă cunosc au fost sceptici în 
privinţa deciziei mele, pentru că puţini oameni ca-
re ar avea posibilitatea să decidă să-şi mărească 
salariul nu ar face lucrul acesta. Şi-ar fi mărit ve-
nitul, pe principiul “cine împarte parte îşi face”.

Consider că am fost trimis de sibieni în Parla-
ment pentru a le apăra interesele, acest lucru în-
semnând să le mărim lor, în primul rând, salarii-
le şi pensiile.

Camera Deputaţilor este for decizional, aşa că vo-
tul de astăzi (n.r. – marţi) anulează eroarea făcută 
în Senat. Mă bucur că toţi colegii mei PSD din Ca-
mera Deputaţilor au fost de acord cu această decizie.

Deputat Bogdan Trif, Preşedintele Organizaţiei 
Judeţene PSD Sibiu

Proiectul legislativ pri-
vind creşterea salariilor 
aleşilor locali – primari 
şi viceprimari – a fost 
votat astăzi în Camera 
Deputaţilor ca for legis-
lativ. După ce Senatul 
a adoptat această lege 
ea a trecut astăzi şi prin 
Camera Deputaţilor, 
dar cu o modifi care 
majoră, în sensul în care 
salariile parlamentari-
lor nu vor fi  mărite.

Deputatul PNL Ralu-
ca Turcan afirmă că în 
Senat „s-a făcut o gravă 
eroare prin care s-a cre-
at percepţia că demnita-
rii sunt preocupaţi doar 
de salariile lor. Parlamen-
tarii, Miniştrii trebuie 
scoşi din majorări”, spu-
ne Raluca Turcan

„Bugetarii nu trebuie 
puşi cap în cap cu angaja-
ţii din privat. Salariul mi-
nim va creşte, au început 
discuţiile tripartite, astfel 
încât salariile să poată sa 
fi e plătite concomitent cu 
dezvoltarea investiţiilor.

Autorităţile publice lo-
cale trebuie susţinute, pen-
tru că de la bază se dezvol-
tă comunităţile. Pentru bu-
na gospodărire, pentru in-
tegritate şi activitate în in-
teresul comunităţii.

Normal este să creas-
că salariile tuturor anga-
jaţilor din România, atât 
celor din privat, cât şi ce-

lor de la stat raportat la 
rata inflaţiei.

Dacă vrem performanţă 
într-o primărie – avem ne-
voie şi de salarii decente. 
Fiecare angajat să primeas-
că un salariu în funcţie de 
califi cările şi responsabili-
tăţile pe care le are.

Sunt şi funcţionari în sec-
torul public care sunt afec-

taţi de infl aţie şi pe care tre-
buie să-i sprijinim analizând 
exact categoriile salariale 
rămase în urmă din per-
spectiva salarizării.

În plus, este obligatoriu 
să modernizăm cele două 
mari legi: legea pensiilor şi 
legea salarizării în secto-
rul bugetar” a transmis Ra-
luca Turcan.

Raluca Turcan: „La Camera 
Deputaţilor am decis că NU cresc 
salariile Parlamentarilor!” (CP)

Deputatul UDMR Be-
nedek Zacharie consideră 
că proiectul de lege pri-
vind creşterea salariilor 
aleşilor locali, (primari şi 
viceprimari), vine în pri-
mul rând în sprijinul an-
gajaţilor din primării.

Propunerea legislativă 
pentru creşterea salariilor 
parlamentarilor, a prima-
rilor şi viceprimarilor a fost 
adoptată de Senat cu 91 de 
voturi pentru. Singurii ca-
re au votat împotrivă au 
fost senatorii USR.

„UDMR a votat în favoa-
rea propunerii legislative, 
deoarece din 2018 a fost blo-
cată creşterea creşterea ve-
niturilor pentru aleşii locali 
şi parlamentari”, a declarat 
Benedek Zacharie pentru 
Mesagerul de Sibiu.

Deputatul UDMR spu-
ne că în conformitate cu Le-

gea Salarizării, angajaţii 
din primării nu pot avea 
salarii mai mari decât vi-
ceprimarul. Aceasta în-
seamnă că zeci de mii de 
angajaţi din primării au sa-
lariile blocate din 2018, ce-
ea ce nu este corect având 
în vedere că există buge-
tari care încă din 2018 au 
ajuns la nivelul de salari-
zare din 2022.

„Noi vrem deblocarea 
acestei situaţii. Vrem a-
ceastă deblocare pentru că 
toţi cetăţenii îşi doresc 
condiţii mai bune, apă, ca-
nalizare, infrastructură în 
localităţi, etc. Toate aces-
tea înseamnă proiecte, pro-
iectele înseamnă contrac-
te, şi înseamnă responsa-
bilităţi tot mai mari pen-
tru angajaţii primăriilor. 
Pentru noi aceasta este o 
prioritate, nu creşterea in-

demnizaţiilor senatorilor 
şi deputaţilor”, a adăugat 
Benedek Zacharie.

Marţi după-amiază Ca-
mera Deputaţilor a adop-
tat propunerea legislati-
vă privind salariile aleşi-
lor cu unele modifi cări fa-
ţă de Senat. Astfel, vor fi  

mărite doar salariile ale-
şilor locali, primari, vice-
primari, preşedinţi şi vi-
cepreşedinţi de consilii ju-
deţene. Prin legea adop-
tată de Camera Deputaţi-
lor ca for decizional, par-
lamentarii nu vor benefi -
cia de măriri de salarii.

Benedek Zacharie: „Cei care lucrează în primării 
trebuie să aibă o retribuţie normală”

Ultima sesiune de înscri-
ere în cadrul programelor 
„Rabla” şi „Rabla Plus” pen-
tru persoanele fi zice, per-
soanele juridice şi institu-
ţii publice va începe pe da-
ta de 30 septembrie, infor-
mează Administraţia Fon-
dului pentru Mediu (AFM), 
într-un comunicat de pre-
să transmis AGERPRES.

Sesiunea se va derula în 
perioada 30 septembrie – 
25 noiembrie 2022, timp în 
care persoanele fi zice se vor 
putea înscrie în cele două 
programe prin intermediul 
dealerilor autorizaţi, iar 
persoanele juridice vor pu-
tea depune dosarele de fi -
nanţare prin accesarea apli-

caţiei informatice puse la 
dispoziţie de AFM.

Bugete
Potrivit sursei citate, bu-

getele totale care vor fi  pu-
se la dispoziţie pentru a-
ceastă etapă se împart ast-
fel: pentru Programul „Ra-
bla Clasic” – persoane fi zi-
ce, buget de 139.898.500 
lei, persoane juridice – bu-
get de 173.300.500 lei, in-
stituţii publice – buget de 
15 milioane de lei, în timp 
ce pentru Programul Rabla 
Plus – persoane fi zice, bu-
getul este de 115.500.000 
lei, persoane juridice – 
202.303.000 lei şi instituţii 
publice – 15 milioane de lei.

AFM precizează că pe si-
te-ul propriu este disponibil 
calendarul de desfăşurare a 
sesiunilor de înscriere în ca-
drul celor două programe şi 
sumele alocate pentru fi eca-
re categorie de solicitanţi.

De asemenea, listele cu 
producătorii/dealerii au-
to care au semnat contrac-
te de participare cu insti-
tuţia sunt publicate pe 
www.afm.ro, la secţiuni-
le programelor.

Înscrieri pentru Rabla Clasic şi Rabla Plus
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LICITAŢIE

Organizează in data de 20.10.2022  ora 12, la sediul societăţii 
din str. Calea Șurii Mari nr. 16A (Piaţa Obor), licitaţie pentru 

închirierea spaţiilor și terenurilor libere din pieţele 
agroalimentare din Sibiu precum și spaţii pentru comerţul 

stradal de legume, fructe și fl ori.

Documentaţia pentru licitaţie va fi  pusă la dispoziţia solicitanţilor 
la sediul societăţii, din data de 10.10.2022. Termenul limită 

pentru înscrierea la licitaţie este 18.10.2022.

Informaţii se pot obţine la tel. 0736 440 349 
sau pe adresa de mail

piete@sibiu.ro / offi ce@pietesibiu.ro.

PUBLICITATE

SUSȚINEM PRODUCĂTORII LOCALI

ANUNŢ VÂNZARE

doua autobuze second-hand Mercedes-Benz 0405GN

SC TURSIB SA, cu sediul in mun. Sibiu, str. Munchen, nr. 1, scoate la vanzare prin licita-
ţie publică doua autobuze utilizate/second hand marca Mercedes-Benz model 0405GN.

Autovehiculele se vand individual, fi ecare autovehicul reprezentand un lot.
Licitatia publica cu strigare se va desfasura in data de 14.10.2022, ora 12:00 la sediul 

vanzatorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.
Pretul de pornire la licitatie este 8.000 lei/autovehicul, fara TVA.
Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia so-

licitantilor gratuit.

Ofertantii vor achita o garantie de participare la licitatie in cuantum de 500 lei pentru 
fi ecare autobuz pentru care urmeaza sa liciteze. Garantia de participare la licitatie se con-
stituie prin depunere in numerar la casieria Tursib situata in Sibiu, strada Munchen nr. 1 
sau prin Ordin de plata in contul RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu.

Inscrierea la licitatie se va face incepand cu data de 11.10.2022 ora 08:00 pana la data 
de 13.10.2022 ora 14:00, in intervalul orar 08:00-14:00 la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind bunurile scoase la vanzare se pot obtine de la sediul TURSIB SA –Departamen-
tul Juridic-achizitii publice sau la adresele de e-mail: juridic@tursib.ro, achizitiipublice@tursib.ro

PUBLICITATE

Evenimentul este unul 
dintre cele mai importante 
şi de impact evenimente de 
business ale anului, s-a des-
făşurat miercuri, la Hotel 
Ramada, şi a fost dedicat oa-
menilor care sunt implicaţi 
în procesul de dezvoltare al 
unui business: antreprenori, 
directori executivi, mana-
geri, specialişti în market-
ing şi vânzări.

Nevoia de sprijin 
reciproc

„În urmă cu 30 de ani a 
început evoluţia mediului 
de afaceri privat în Româ-
nia. Vremuri tulburi, fi sca-
litate învechită şi aproape 
niciun sprijin din partea 
statului, pentru temerarii 

antreprenori ai acelor vre-
muri. Multe lucruri s-au 
schimbat de atunci, unele 
sunt în curs de îmbunătă-
ţire, iar altele îşi caută con-
tinuu forma fi nală, care să 
fi e adaptată economiei eu-
ropene şi mondiale.

Moştenirea economiei de 
lipsă a creat un comporta-
ment agresiv al antrepreno-
rilor care se regăsea în pla-
nul de business, în campa-
niile de publicitate şi în mo-
dul în care companiile aces-
tora comunicau. Diferenţia-
torii erau scoşi în evidenţă 
prin diminuarea concuren-
ţei, mesajele campaniilor fă-
ceau apel vădit la durerile 
consumatorilor promiţân-
du-le o rezolvare imediată, 

iar planurile de business 
subliniau o nevoie de creş-
tere imediată, pe termen 
scurt de cele mai multe ori.

Acest comportament es-
te uşor, uşor înlăturat, iar 
pentru a fi  eliminat defi ni-
tiv, oamenilor de afaceri şi 
specialiştilor care îi susţin, 
este necesar să li se ofere 
o alternativă, şi anume un 
mediu de afaceri colabora-
tiv.”, au transmis orgniza-
torii evenimentului.

Întâlniri cu speakeri 
cunoscuţi

Transilvania Business Pe-
ople a reuşit să aducă în ace-
eaşi sală acei antreprenori 
care simt şi trăiesc zi de zi 
schimbarea. Unii dintre ei 

au trecut prin criza fi nanci-
ară din 2008, cei mai mulţi 
încă îşi recalibrează aface-
rea după criza sanitară şi 
evenimentele care au loc la 
graniţele României.

În cadrul Summit-ului 
au vorbit mai mulţi spea-
keri cunoscuţi în lumea bu-
siness-ului românesc, ca-
re le-au împărtăşit parti-
cipanţilor din experienţa 
lor acumulată în ani de an-
treprenoriat. De asemenea, 
s-au purtat discuţii în 
paneluri, pe cele mai im-
portante teme ale momen-
tului: marketing şi vân-
zări, financiar, administra-
tiv, crearea şi gestionarea 
echipelor performante, dez-
voltare personală.

Sibiul a găzduit Summit-ul „Transilvania Business People”

Toţi ştim cât de benefi că 
este mierea pentru sta-
rea noastră de sănătate, 
dar de multe ori este difi -
cil să alegem corect mie-
rea potrivită. Vă invităm 
ca în cele ce urmează 
să îl cunoaşteţi 
pe Ioan Guist, un produ-
cător local care oferă 
toate sortimentele 
de miere de calitate.

Cum a început totul
Ioan Guist este din Cis-

nădie şi de 25 de ani se 
ocupă cu apicultura. Po-
vestea lui Ioan Guist în-
cepe în anul 1997, atunci 
când un prieten l-a rugat 
să îl ajute să mute nişte 
stupi. Pe atunci Ioan Gu-
ist lucra în vânzări şi s-a 
gândit că ar fi o idee bu-
nă să găsească un dome-
niu în care să poate lucra 
pentru el şi să devină an-
treprenor. Iar stupii i-au 
dat ideea perfecta.

Pe împrumuturi 
şi fonduri

În prezent familia Gu-
ist deţine 600 de familii de 
albine. Povestesc cum, la 
început, au accesat atât 
fonduri europene cât şi îm-
prumuturi la diferite bănci 

pentru a se putea dezvol-
ta corespunzător, respec-
tiv pentru a putea achizi-
ţiona diferite aparate şi 
utilaje, atât pentru trans-
portarea stupilor, cât şi 
pentru colectarea şi îmbu-
telierea mierii.

„Am avut investiţii şi 
fonduri europene derulate. 
În prezent suntem pe aco-
perire de investiţii. Am aco-
perit aproape în totalitate. 
Am investit mult, camioa-

ne cu macarale, descărcăm 
mecanizat, extragem me-
canizat. Suntem la o anver-
gură mai industrială.” ne-a 
declarat Ioan Guist.

Toate sortimentele 
de miere

La familia Guist puteţi 
găsi orice sortiment de mie-
re pe care vi-l doriţi, de la 
mierea polifl oră până la 
miere de salcâm, tei, pădu-
cel iar lista poate continua.

Produsele pe care soţii 
Guist le oferă spre vânza-
re au acreditare ecologică 
de şapte ani. Procesul teh-
nologic de producţie este 
unul tradiţional dar cu in-
strumente actuale, ceea ce 
duce la obţinerea unei mieri 
de înaltă calitate. Sistemul 
este, de asemenea, unul 
tradiţional, de pasto-
ral-transhumanţă.

„Suntem acreditaţi eco-
logic, bio, de aproximativ 

şapte ani. Procesul este 
unul tradiţional, cu unelte 
actuale. Nu mai folosim de 
mult recipiente de tablă, 
de aluminiu, totul e din in-
ox. Rămânem în schimb la 
sistemul tradiţional, de pas-
toral-transhumanţă, adică 
la vetre fi xe împrăştiate 
peste tot in judeţul Sibiu 
dar şi în zona Orşova şi 
Craiova. Am împrăştiat stu-
pii pentru a exploata zona 
fl orală din toate arealele 

ţării dar avem în continu-
are şi un număr de stupi 
pe care îi mutăm geografi c 
în funcţie de înfl orire." a 
mai spus Ioan Guist.

Calitatea înainte 
de toate

Când vine vorba despre 
tendinţa oamenilor de a a-
lege produsele naturale, Ioan 
Guist este mulţumit şi spu-
ne că trendul este crescător, 
oamenii alegând din ce în ce 
mai des produsele oferite de 
către producătorii locali.

Consideră totodată că toţi 
cei care îi aleg produsele o 
fac datorită calităţii lor, şi a 
faptului că clienţii au certi-
tudinea că achiziţionează un 
produs 100% natural.

Este reticent când vine 
vorba despre colaborarea cu 
un lanţ de magazine deoa-
rece este de părere că un sin-
gur apicultor nu poate pro-
duce miere pentru aprovizi-
onarea unui supermarket, 
iar dacă ar fi  nevoie să ape-
leze la un coleg de breaslă 
atunci nu s-ar mai numi pro-
ducător ci procesator.

Cei care doresc să încer-
ce produsele apicole ale lui 
Ioan Guist, le pot găsi chiar 
acasă la el, în Cisnădie pe 
strada Sibiului nr. 9.

Miere sănătoasă, din Cisnădie
¤ Mierea, un aliment complex și cu multe beneficii pentru organism

Mierea produsă de Ioan Guist o puteţi găsi în Cisnădie pe strada Sibiului nr. 9



4 ADMINISTRAŢIE Mesagerul de Sibiu  30 septembrie – 6 octombrie 2022

Data: 24.09.2022

ANUNȚ privind fi nalizarea implementării măsura ”Granturi pentru 
capital de lucru acordate benefi ciarilor” – S.C. ARTMED PROFI S.R.L.

ARTMED PROFI S.R.L., anunță fi nalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de 
lucru acordate IMM-urilor cu ac  vitate economică în unul din domeniile de ac  vitate 
prevazute în anexa nr.2”, proiect nr. RUE 18039 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi 
pentru capital de lucru”, ins  tuită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării 
contractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
(fost MEEMA) /A.I.M.M.A.I.P.E. Brașov, M2 – 18039/22.03.2022.

Obiec  vul proiectului îl reprezintă sprijinirea ac  vității economice a societății.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea ac  vității pe o perioadă de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o 

perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 796091,99 lei (valoarea totală) din care : 692253,90 lei 
grant și 103838,09 lei cofi nanțare.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Compe   vitate 2014-2020.

Date de contact:
Teleabă Diana-Roxana

email: artmed_profi @yahoo.ro
tel.: 0740175610

PUBLICITATE

Aceste două tipuri de 
ajutor pot fi  acordate 
cumulat persoanelor sin-
gure, ale căror venituri 
nu depăşesc 2.053 de lei, 
precum şi familiilor al 
căror venit pe membru 
de familie nu depăşeşte 
1.386 de lei.

Cine benefi ciază 
de ajutor

Ajutorul pentru încălzi-
rea locuinţei se acordă uti-
lizatorilor de energie ter-
mică, energie electrică, ga-
ze naturale sau lemne şi 
combustibili petrolieri, în 
funcţie de venitul mediu 
net lunar pe membru de fa-
milie sau al persoanei sin-
gure, procentual, dar nu 
mai mult de 250 lei/lună 
pentru gaze naturale, 500 
lei/lună pentru energie elec-
trică şi 320 lei/lună pentru 
combustibili solizi şi/sau 
petrolieri, fără a depăşi în-
să valoarea totală a consu-
mului facturat.

Ajutorul pentru încălzi-
re se scade automat din va-
loarea facturii care atestă 
consumul lunar – adică aceş-
ti bani nu vor fi  acordaţi în 
mână benefi ciarilor, ci di-
rect furnizorilor de utilităţi. 
Excepţie face contravaloa-
rea ajutorului pentru încăl-
zire cu combustibili solizi 
şi/sau petrolieri care se va 
plăti direct titularului de 
către Direcţia de Asistenţă 
Socială. Acest ajutor se acor-
dă o singură dată, pentru o 
perioadă de maxim 5 luni, 
cuprinsă între data de 1 no-
iembrie 2022 şi data de 31 
martie 2023.

Procedura
Cererile pentru întreg se-

zonul rece, noiembrie 2022 
– martie 2023, se primesc 
până în 14 octombrie. Dacă 
cetăţenii îndeplinesc crite-
riile pentru a primi acest a-
jutor pe parcursul sezonu-
lui rece, aceştia pot depune 
actele, dreptul la acest spri-
jin fi nanciar urmând să se 
constituie după cum urmea-
ză: începând cu luna depu-
nerii cererii, dacă documen-
tele s-au depus până în da-
ta de 20 a lunii respective; 
începând cu luna următoa-
re, în cazul depunerii cere-
rii după data de 20 a lunii 
sau începând cu luna depu-
nerii cererii, pentru benefi -
ciarii de ajutor social al că-
ror drept de ajutor social es-
te stabilit începând cu acea 
lună, indiferent de data la 
care a fost depusă cererea.

Suplimentul 
pentru energie

Suplimentul pentru 
energie se acordă lunar, 

pe toată perioada anului, 
tuturor beneficiarilor aju-
torului pentru încălzirea 
locuinţei, dar şi familiilor 
şi persoanelor singure, ca-
re nu au stabilit acest 
drept şi ale căror venituri 
sunt de până la 1.386 lei/
membru de familie (în ca-
zul familiei), sau până la 
2.053 lei (în cazul persoa-
nei singure).

În situaţia în care singu-
ra sursă de energie utiliza-
tă este energia electrică, 
cuantumul suplimentului va 
fi  de 70 lei/lună. Acest spri-
jin fi nanciar poate fi  solici-
tat împreună cu ajutorul 
pentru încălzire, acestea 
acordându-se cumulativ.

Cine nu poate benefi cia 
de ajutor

Nu au dreptul sa benefi -
cieze de ajutor pentru încăl-
zirea locuinţei familiile sau 
persoanele singure care de-
ţin în proprietate unul din-
tre bunurile cuprinse în lis-
ta bunurilor ce conduc la ex-
cluderea acordării ajutoru-
lui pentru încălzirea locuin-
ţei (pe care le puteţi consul-
ta aici: https://e-administratie.
sibiu.ro/cmsSE/acte-necesa-
re-primaria-sibiu/ajuto-
rul-pentru-incalzirea-locuin-
tei-cu-gaze-naturale-ener-
gie-termica-energie-electri-
ca-lemne sau la sediul Direc-
ţiei de Asistenţă Socială de 
pe bulevardul Victoriei).

Se primesc cererile 
pentru acordarea 
ajutorului de încălzire
 Începând cu data de 3 octombrie, Direcţia 
de Asistenţă Socială Sibiu primeşte cererile pentru 
acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul 
rece 2022- 2023 şi a suplimentului pentru energie.

Formularele pot fi  descărcate de pe pe site-ul D.A.S Sibiu şi de 
pe portalul E-Administraţie. Acestea se găsesc şi tipărite la sediul 
instituţiei din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, camera S2, începând cu 
data de 03.10.2022 – în programul de lucru: luni-joi, între orele 
08.00 – 15.00, iar vineri între orele 08.00 – 12.00.

Cererea-declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele do-
veditoare, se depun online la adresa de e-mail venit.minim@sibiu.
ro, pe portalul E-administraţie, sau la sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială Sibiu, din Sibiu, B-dul Victoriei 1-3, cam. S2.

Actele necesare

Proiectul lansat joi este 
cofi nanţat de Fondul Social 
European prin Programul 
Operaţional Capacităţi Ad-
ministrative.

Ţinta: atragerea 
de investiţii

La conferinţa de presă or-
ganizată cu ocazia lansării 
proiectului au participat Da-
niela Cîmpean, Preşedinta 
Consiliului Judeţean, Florin 
Jianu, Preşedintele Consi-
liului Naţional al Întreprin-
derilor Private Mici şi Mijlo-
cii din România, şi Adrian 
Rada, Preşedintele Consiliu-
lui pentru IMM-uri Sibiu. 
Acesta din urmă a delarat că 
scopul principal al Sibiu Bu-
siness Agency este acela de 
a atrage investiţii în judeţul 
Sibiu şi de a promova expor-
turile întreprinderilor mici 
şi mijlocii din judeţul nostru.

Model austriac
Preşedinta Consiliului Ju-

deţean, Daniela Cîmpean spu-
ne că Sibiu Business Agency 
va fi  organizată pe modelul 
austriac Viena Business Agen-
cy. În acest scop la nivelul 
Consiliului Judeţean Sibiu va 
fi  creat un birou al agenţiei. 
Cei care vor lucra în acest bi-
rou vor efectua o vizită de do-
cumentare la Viena pentru a 
se familiariza cu modul de lu-
cru al agenţiei austriece.

Proiect pilot
Sibiu Business Agency es-

te primul proiect de acest gen 
lansat în România. În zilele 
următoare va fi  lansat un pro-
iect similar pentru Bucureşti.

Proiectul Sibiu Business 
Agency a fost propus de că-
tre Consiliului Naţional al 

Întreprinderilor Private Mi-
ci şi Mijlocii din România.

Potrivit Preşedintei Con-
siliului Judeţean Sibiu, Da-
niela Cîmpean, judeţul nos-

tru este la ora actuală pe 
locul II din punct de vede-
re al atractivităţii pentru 
investitori după zona Bu-
cureşti – Ilfov.

La Sibiu a fost lansat proiectul 
Sibiu Business Agency

Florin Jianu – Preşedintele Consiliului Naţional 
al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

Adrian Rada, Preşedintele Consiliului pentru IMM-uri Sibiu
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

LICITAŢIE PUBLICĂ

SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaş
cu sediul în Mediaș, str. Gării, nr. 5, jud. Sibiu

organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor:

Nr.crt. Denumire material Cantitate
(m)

Preţ de pornire a
licitaţiei fără TVA

(lei/m)
Locul unde este depozitat 

materialul

1 Tubing 2 7/8" x 5,51 J55 
uzură 90% 54,91 22,5 Secţia de Producţie Delenii, 

jud. Mureş

2 Saltea cu arcuri 90 x 200 7 80
C.I.R.R.F.M. Bazna, jud. 

Sibiu3 Saltea cu arcuri 160 x 200 3 150

4 Saltea cu arcuri 180 x 200 2 160

Licitaţia pentru materialul tubular (poz. 1) va avea loc în data de 18.10.2022 ora 10:00 
la adresa: Mediaș, str. Gării nr. 5. Materialul tubular se va vinde în limita stocului disponibil.

Licitaţia pentru saltele (poz. 2÷4) va avea loc în data de 19.10.2022 ora 10:00 la adre-
sa: Mediaș, str. Gării, nr. 5. Saltelele se vând în limita stocului disponibil.

În caz de neadjudecare licitaţia se va relua la data de 25.10.2022 ora 10:00 pentru ma-
terial tubular și în data de 26.10.2022 ora 10:00 pentru saltele.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire a materialului lici-
tat în funcţie de cantitatea dorită.

Documentele necesare și informaţiile suplimentare privind participarea la licitaţie se pot 
obţine de la Serviciul Mecano-Energetic – telefoane 0374401149 și 0374401153.

Menţionăm că documentele vor fi  completate și depuse de ofertant, până la ora 9:30, 
în ziua licitaţiei, la registratura Sucursalei Mediaș, str. Gării nr. 5, loc. Mediaș, jud. Sibiu.

Zilele acestea la Sibiu se 
desfăşoară cel mai mare 
eveniment dedicat apei. 
Peste 70 dintre marii 
jucători ai industriei şi 
44 de operatori regionali 
de apă şi canal, alături 
de numeroase ofi cialităţi 
din ţară, sunt prezente în 
oraşul de pe malurile 
Cibinului, la Forumul 
Regional al Apei

Eveniment de amploare
Reprezentaţi ai compani-

ilor străine cu tradiţie în do-
meniul apei, autorităţi loca-
le şi naţionale şi peste 70 de 
expozanţi din toată lumea, 
se afl ă zilele acestea la Si-
biu, participând la Forumul 
Regional al Apei „Dună-
re-Europa de Est”. Eveni-
mentul este cel mai mare de 
acest fel, fi ind organizat de 
ARA, alături de compania 
Apă Canal Sibiu.

“Forumul Regional al Apei 
„Dunăre-Europa de Est” are 
o importanţă deosebită atât 
pentru companiile de apă din 
ţară, cât şi pentru ofi cialităţi 
şi furnizori de materii prime 
din întreaga lume. Cei din ur-
mă expun zilele acestea la eve-
nimentul conex, ExpoApa, 
echipamente de ultimă gene-
raţie, extrem de interesante, 
folosite în tratarea apei pota-
bile şi a celei uzate. Practic 
aici şi acum se dă ora exactă 
în domeniul nostru, al trată-
rii şi epurării apei”, a decla-
rat Directorul Apă Canal Si-
biu, Ing. Vasile Maier.

Participare 
internaţională

Primarul Astrid Fodor a 
participat la deschiderea eve-
nimentului, alături de Mi-

nistrul Investiţiilor şi Pro-
iectelor Europene, Marcel 
Boloş, dar şi de Secretarul 
de Stat în Cancelaria Primu-
lui Ministru, Roxana Mân-
zatu. Pe lista invitaţilor stră-
ini se afl ă şi Kalanithy Vai-
ravamoorthy, Director exe-
cutiv al Asociaţiei Internaţi-
onale a Apei, Oliver Loeber 
– Secretar General al Fede-
raţiei Europene a Asociaţii-
lor Naţionale de Apă, Joha-
nnes Lohaus, Director gene-
ral al Asociaţiei Germane a 
Apei şi Secretar General al 
Asociaţiei Europene a Apei.

Investiţii de zeci 
de milioane de euro

Discuţiile din cadrul eve-
nimentului au punctat im-
portanţa investiţiilor în do-
meniul apei.

„Avem un portofoliu bogat 
de proiecte. Sunt 29 de con-
tracte de fi nanţare care în pre-
zent sunt în derulare, cu o va-
loare de 6,9 miliarde euro şi 

în pregătire încă 21 de proiec-
te care au o valoare de 4,5 mi-
liarde de euro. Aşadar 11,5 mi-
lioane euro sunt gestionaţi 
prin Ministerul Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene, un 
buget uriaş care este alocat 
pentru aceste investiţii şi în 
acelaşi timp o chemare la res-
ponsabilitate pentru ca aces-
te investiţii vitale pentru Ro-
mânia, să poată să fi e imple-
mentate”, a declarat Minis-
trul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, Marcel Boloş.

Importanţa lucrărilor ca-
re vizează dezvoltarea reţe-
lelor de apă şi canalizare a 
fost susţinută şi de către Pri-
marul oraşului, Astrid Fo-
dor. “Sibiul este un oraş ca-
re a investit enorm în infra-
structura de apă şi canali-
zare. Mă refer în special la 
investiţiile făcute în cartie-
re, unde am înlocuit prepon-
derent infrastructura de a-
pă, uneori şi pe cea de cana-
lizare, în majoritatea cazu-

rilor din fonduri proprii.”, a 
explicat edilul Sibiului.

Evenimente conexe
În cadrul Forumului Regi-

onal al Apei “Dunăre-Europa 
de Est” sunt programate şi câ-
teva evenimente conexe. Se-
minarul „Finanţarea infras-
tructurii de apă prin fonduri 
europene şi corelarea progra-
melor de investiţii din sector” 
este organizat în parteneriat 
cu Ministerul Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene (MIPE). 
Atelierul de lucru internaţio-
nal “Reglementarea economi-
că a serviciilor de apă” se des-
făşoară cu suportul Grupului 

pentru Economie şi Statistică 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Apei (IWA) şi al Comisiei Prin-
cipale Dezvoltare – Economie 
a Asociaţiei Române a Apei 
(ARA), dar şi cu sprijinul Au-
torităţii Naţionale de Regle-
mentare pentru Serviciile Co-
munitare de Utilităţi Publice 
(ANRSC). În cadrul evenimen-
tului se vor desfăşura şi con-
cursul „Instalare branşament 
sub presiune”, organizat de A-
pă Canal Sibiu S.A. şi expozi-
ţia de specialitate “ExpoApa”.

Ediţia cu numărul 22
Aceasta este cea de-a 22-a 

ediţie a „Expo Apa”, cea ca-

re a adunat 75 de fi rme im-
portante din toată lumea, 
antreprenori şi experţi în in-
dustria apei dispuşi să ex-
plice cum funcţionează echi-
pamentele folosite pentru 
modernizarea a tot ce ţine 
de reţeaua apă canal.

Printre companiile pre-
zente la Expo Apa se numă-
ră TDF Pompe, Megger Ger-
many – SEbakmt, Datcomp 
&Beespeed, Mixel Agitate-
urs, Phoenix Contact, 
Polyduct, Hidroserv Ecotrat.

Forumul Regional al Apei 
şi evenimentele conexe se 
vor încheia în data de 30 
septembrie.

Forumul Regional al Apei, la Sibiu
În perioada 28-30 septembrie se desfăşoară la Sibiu Forumul Regional al Apei

SALA CAPITOL

AGORA IASI
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Palatul Brukenthal din 
oraşul Avrig, reşedinţa de va-
ră a baronului Samuel von 
Brukenthal este un loc miri-
fi c, unde istoria se întâlneş-
te cu natura într-un dans fer-
mecător. Odinioară, acest colţ 
de rai era numit şi Edenul 
Transilvaniei. În fi ecare an 
la Palatul Brukenthal din 
oraşul Avrig se sărbătoreşte 
Festivalul „Toamna Barocă” 
care vă prezintă „Cartoful” 
– o vedetă internaţională, iu-
bită şi apreciată pe întreg 
mapamondul, căruia i-a fost 
dedicată şi o pictură în ulei 
pe pânză, realizată în anul 
1885 de pictorul Vincent van 
Gogh. Această operă intitu-
lată „Mâncătorii de cartofi ” 
este păstrată la muzeul Van 
Gogh din Amsterdam.

Din Franţa, la Avrig
Dar cel care a dorit „Car-

toful” în Transilvania a fost 
Baronul Samuel von 

Brukenthal. La vremea ace-
ea, a avut multe probleme, 
deoarece „Cartoful” era pri-
vit cu ostilitate şi conside-
rat toxic pentru umanitate. 
Multe şi lungi au fost discu-
ţiile cu prietenul său farma-
cistul francez Antoine Par-
mentier, cel care a descope-
rit această minunată plan-
tă apreciată în Europa doar 
pentru calităţile sale orna-
mentale, pentru fl orile fru-
moase şi delicate, care plă-
ceau foarte mult doamnelor 
din înalta societate a curţii 
regale din Franţa.

După ani şi ani Antoine 
Parmentier a reuşit să cre-
eze soiul perfect de Cartof 
iar în anul 1769 Baronul Sa-
muel von Brukenthal după 
alte discuţii cu farmacistul 
francez, aduce în Transilva-
nia „Cartoful” reuşind să 
convingă minţile luminate 
să-i dea o şansă acestei mi-
nunate plante.

De la ornament, 
la aliment

„Cartoful” adus din de-
părtare descoperit şi apre-
ciat pentru gustul său deli-
cat a devenit vedetă la pa-
lat, iar bucătarii Baronului 
Samuel von Brukenthal i-au 
dedicat mult timp cartofu-
lui şi au creat cele mai rafi -
nate reţete culinare.

Iubitorii Festivalului gas-
tronomic „Toamna Barocă” 
sunt aşteptaţi la Palatul 
Brukenthal din oraşul Avrig 
până pe 16 octombrie 2022 
unde pot gusta reţetele cu-
linare extraordinare ale bu-
cătarului şef care cu talen-
tul său desăvârşit a creat 
pentru acest Festival dedi-
cat cartofului, cele mai de-
licioase reţete culinare o 
versiune nouă a meniului, 
cu multe preparate din bu-
cătăria românească şi in-
ternaţională.

Vedetă internaţională până pe 16 
octombrie la Palatul Brukenthal 
din oraşul Avrig – cartoful Teatrul Naţional „Radu 

Stanca” Sibiu va fi prezent 
în Japonia, la Festivalul 
de la Tokyo, cu spectaco-
lul „Povestea prinţesei de-
ocheate”, în regia lui Sil-
viu Purcărete, care va avea 
trei reprezentaţii pe scena 
de la Tokyo Metropolitan 
Theatre în perioada 8-11 
octombrie 2022.

Prezenţă românească 
în Tokyo

Spectacolul se va juca în 
limba română, cu suprati-
trare în limbile japoneză şi 
engleză, iar reprezentaţiile 
din 9 şi 11 octombrie vor fi  
urmate de discuţii cu publi-
cul. Prof. Univ. Dr. Constan-
tin Chiriac, directorul ge-
neral al TNRS şi preşedin-
tele Festivalului Internaţi-
onal de Teatru de la Sibiu, 
va susţine, în data de 7 oc-
tombrie, conferinţa cu tema 
„Festivalul Internaţional de 
Teatru de la Sibiu – o pun-
te între creativitatea japo-

neză şi cea europeană” pen-
tru studenţii de la Univer-
sitatea Meiji Gakuin. Mi-
nistrul Culturii din Româ-
nia, Lucian Romaşcanu, va 
fi  prezent la reprezentaţii-
le din Japonia ale Naţiona-
lului sibian. Festivalul de 
la Tokyo are loc în perioa-
da 1 septembrie – 11 decem-
brie 2022 (de-a lungul a 102 
zile), cu scopul de a conec-
ta lumea cu artele şi cultu-
ra din Tokyo.

Prinţesa Sakura 
se reîntoarce acasă

Spectacolul „Povestea prin-
ţesei deocheate” are la bază 
un scenariu original, semnat 
de Silviu Purcărete, care por-
neşte de la piesa kabuki a lui 
Tsuruya Namboku al IV-lea. 
Kabuki este unul dintre cele 
mai importante stiluri de tea-
tru japonez, caracterizat prin 
rafi nament vizual şi o codifi -
care complexă.

Povestea prinţesei Saku-
ra (fl oare de cireş) a sufe-

rit, de-a lungul timpului, 
mai multe transformări, 
pornind de la varianta ori-
ginală care datează din anul 
1817, până la cea mai cu-
noscută dintre variante, din 
1967, de la Teatrul Naţio-
nal din Tokyo. Silviu Pur-
cărete şi-a propus să facă 
un spectacol european, fo-
losind textul, regulile şi spa-
ţiul kabuki, reinterpretate 
într-o manieră personală. 
„Povestea prinţesei deochea-
te” abundă în istorii de dra-
goste obsesivă, crime, reîn-
carnări şi răzbunare. Spec-
tacolul preia aceste teme şi 
construieşte, cu umor şi au-
to-ironie, un comentariu 
efervescent al dialogului 
dintre cultura europeană şi 
cea japoneză.

Proiectul este fi nanţat de 
Ministerul Culturii. Prezen-
ţa TNRS cu acest spectacol 
în Japonia este susţinută şi 
de Institutul Cultural Ro-
mân şi de Ambasada Româ-
niei în Japonia.

„Povestea prinţesei deocheate” 
la Tokyo Metropolitan Theatre

În 2022 Piano Rocks es-
te… simfonic. Ansamblul 
”ICon Arts” şi dirijorul Re-
mus Grama se alătură anul 
acesta proiectului pentru 
a da o notă clasică 
sound-ului muzicii rock. 
Concertul este programat 
duminică, 9 octombrie 2021, 
la Centrul Cultural ”Ion 
Besoiu” din Sibiu, cu înce-
pere de la ora 19.00. Bile-
tele s-au pus în vânzare pe 
platforma iabilet.ro

Clasicii rock-ului, la pian
A noua ediţie a proiec-

tului Piano Rocks va con-
duce publicul pe tărâmul 
muzicii simfonice, fără a 
părăsi sound-ul rockului. 
Spectatorii vor putea as-
culta astfel interpretări in-
edite ale unor compoziţii 
semnate de Iron Maiden, 
Metallica, The Doors, Ae-
rosmith, Phoenix, Coldplay, 
Deep Purple, Guns N’Roses, 
Nirvana, Jimi Hendrix, One 
Republic sau Queen.

Ca în fiecare an, rolul 
de solist în concert îi revi-
ne pianistei Monica Flo-
rescu, alături de care se va 
afla Gabriel Barani (per-
cuţie), dansatori ai Teatru-
lui de Balet Sibiu şi 4Tu-
ne Quartet din Braşov. In-
editul ediţiei cu numărul 
nouă a proiectului Piano 
Rocks îl constituie alătu-
rarea Ansamblului muzi-
cal Icon Arts care, împre-
ună cu îndrăgitul dirijor 
Remus Grama, vor duce 
spectacolul într-o zonă sim-
fonică, păstrând în acelaşi 
timp linia clasică a 
rock-ului.

Cine sunt ICon Arts
Ansamblul ICon Arts a 

fost înfi inţat în anul 2009, 
în cadrul Academiei ICon 
Arts, ca laborator de crea-

ţie şi promovare a muzicii 
contemporane. Din anul 
2010, Ansamblul ”ICon 
Arts” este o prezenţă con-
stantă şi apreciată pe sce-
na festivalurilor de artă 
contemporană din Româ-
nia, precum SIMN (Săptă-
mâna Internaţională a Mu-
zicii Noi), Festivalul ”ICon 
Arts”, Stagiunea de muzi-
că britanică – British Coun-
cil Bucureşti, Concertele 
Atelierului de Compoziţie 
ale Festivalul Internaţio-
nal ”George Enescu” Bucu-
reşti etc. În străinătate, an-
samblul a promovat muzi-
ca românească în Stagiu-
nea de concerte Korvat Auki 
– Academia Sibelius Hel-
sinki (2012) şi în cadrul Ex-
po Milano 2015 – ca unic 
reprezentant al României 
în domeniul muzicii culte 
contemporane. Din anul 
2021, ansamblul funcţio-
nează sub auspiciile parte-
neriatului între Asociaţia 
UCIMR – Uniundea de Cre-
aţie Interpretativă a Mu-
zicinilor din România – şi 
Filarmonica de Stat Sibiu.

Biletele
Biletele pentru Piano 

Rocks Simfonic s-au pus în 
vânzare online, pe platfor-
ma iabilet.ro

Piano Rocks este un pro-
iect 100% sibian lansat în 
2014. În cele 5 ediţii de pâ-
nă acum, pe afi şul proiec-
tului au fost incluşi artişti 
cunoscuţi ai scenei pop-rock 
autohtone: Radu Nechifor, 
Tudor Turcu, Nicu Covaci 
şi Costin Adam (Phoenix), 
Paula Seling, Ovidiu Ion-
cu Kempes” (ex-Cargo), for-
maţia Antract, Corul Filar-
monicii ”Transilvania” din 
Cluj-Napoca, formaţia Tro-
oper şi formaţia Lost Do-
main (Suedia).

S-au pus în vânzare 
biletele pentru 
concertul Piano Rocks!

Studenţi ai Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu 
şi ai Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae 
Bălcescu” vor participa, 
alături de cadrele didacti-
ce, ofi cialităţi locale şi par-
teneri din mediul 
socio-economic, la Toamna 
studenţească, ceremonia 
devenită un simbol al 
comunităţii sibiene.

Un nou început
„Întotdeauna începul 

anului universitar repre-
zintă un moment special, 
atât pentru universităţi, 
cât şi în viaţa întregii co-
munităţi sibiene. Oraşul 
nostru devine din nou un 
spaţiu dedicat tinereţii, 
educaţiei şi viitorului. Pen-
tru noii membri ai comuni-
tăţii academice sibiene, tre-
cerea de la statutul de elev 
la cel de student poate re-
prezenta o provocare, însă 
ei vor avea din partea noas-
tră de toată susţinerea pen-
tru a se adapta cât mai u-
şor vieţii de student. Ener-
gia şi entuziasmul tineri-
lor studenţi, bucuria reve-
derii cu colegii din anii mai 
mari, dar şi cu cadrele di-
dactice, ne fac să credem 
că  anul universitar 
2022-2023 va fi  unul fru-
mos, cu multe reuşite. Mult 
succes în noul an universi-
tar”, a declarat prof. univ. 
dr. habil. Sorin Radu, rec-
torul Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu.

Gânduri la început de an
Un gând la început de 

an universitar le transmi-
te studenţilor şi rectorul 
Academiei Forţelor Teres-
tre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu, Gl.bg.prof.univ.dr.
ing. Ghiţă Bârsan: „Luna 
octombrie a fi ecărui an ră-
mâne pentru membrii co-
munităţilor academice si-
biene, una deosebit de fru-
moasă, deoarece porţile u-
niversităţiilor ne sunt tre-
cute de noi generaţii de stu-

denţi, a căror tinereţe şi 
aspiraţii ne oferă imboldul 
de a ne continua traseul 
nostru educaţional, traseu 
pe care deopotrivă noi toţi, 
dascăli şi studenţi, ni-l do-
rim a fi  unul plin de reuşi-
te şi satisfacţii. Urez suc-
ces atât studenţilor care au 
decis să îşi înceapă studii-
le universitare în institu-
ţiile de învăţământ supe-
rior sibiene, cât şi celor ca-
re, deja, au parcurs primii 
ani ai studenţiei aici”.

Premiere
În acest an universitar, 

ULBS şi AFT va avea în 
rândul studenţilor de anul 
I un număr de 25 de stu-
denţi olimpici, care vor fi  
premiaţi în cadrul festivi-
tăţii din Piaţa Mare. Cere-
monia de deschidere va fi  
transmisă în direct pe si-
te-ul www.ulbsibiu.ro.

Toamna studenţească es-
te un proiect co-fi nanţat de 
Primăria Sibiu, prin Agen-
da Culturală.

ULBS şi AFT deschid 
anul universitar 
în Piaţa Mare a orașului
 Anul universitar 2022-2023 va fi deschis oficial, luni, 3 octombrie 2022, 
începând cu ora 13.00, printr-un eveniment care se va desfăşura în Piaţa Mare.

Studenţi ai ULBS şi ai AFT vor participa la deja tradiţionala ”Toamnă studenţească”
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Piaţa este satul din mijlocul oraşului!Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei le găseşti la noi!

 Adresa: Calea Surii Mari nr. 16A (Piata Obor) 
 Email: offi ce@pietesibiu.ro  Telefon: 0269 / 210539

Consumaţi produse româneşti!
Consumaţi produse locale!

Preţurile practicate în pieţe 
la prima oră a dimineţii la legume şi fructe!egume şi

PUBLICITATE

Primăria Municipiului 
Mediaş organizează vineri, 
30 septembrie, o nouă ediţie 
a „Zilei Recoltei“, eveniment 
de tradiţie. În acest an, ma-
nifestarea se va desfăşura în 
Piaţa Regele Ferdinand I şi 
va debuta la ora 10.00, cu 
slujba religioasă.

Programul va continua, 
între orele 10.30 şi 12.30 cu 
momente artistice pregăti-
te de către cei peste 1000 
de preşcolari şi elevi ai u-
nităţilor de învăţământ din 
municipiul Mediaş, însoţiţi 
de către cadre didactice. 

De asemenea, nu vor lip-
si tradiţionala paradă a cos-
tumelor de toamnă, precum 
şi diverse concursuri tema-
tice organizate pentru copi-
ii participanţi la eveniment.

Produse locale 
tradiţionale

Manifestarea se adresea-
ză medieşenilor de toate 
vârstele, care sunt invitaţi 
să îşi asigure proviziile pen-
tru iarnă cu produse proas-
pete şi preparate tradiţio-
nale ale producătorilor lo-
cali. La manifestarea din 
acest an vor fi  prezenţi nu-
meroşi expozanţi, care vor 
oferi publicului participant 
standuri bogate, cu miere, 
fructe şi legume de sezon, 
dar şi conserve preparate 
special cu această ocazie de 
către gospodinele din Me-
diaş şi din zonă. De aseme-
nea, la sărbătoarea recoltei 
vor putea fi  admirate şi achi-
ziţionate produse tradiţio-
nale de artizanat, decoraţi-
uni cu licheni, ii, ceramică, 
bijuterii, săpunuri şi lumâ-
nări, confecţionate manual 
de către meşterii populari 
invitaţi la eveniment. 

„Ziua Recoltei“ la Mediaș
La sfârşitul acestei săp-

tămâni, de vineri şi până 
duminică, cavaleri cura-
joşi şi călugări învăţaţi se 
întorc din trecut pentru a 
da viaţă cetăţii Cisnădi-
oarei. Iubitorii de istorie 
sunt aşteptaţi la o călăto-
rie în timp de-a dreptul 
fantastică.

Din trecut, în prezent
Grupul de reconstituire 

istorică Anacronism în co-
laborare cu Parohia Evan-
ghelică Cisnădioara vă in-
vită, în acest sfârşit de săp-
tămână, în Cetatea din Cis-
nădioara, să descoperiţi fru-
museţea trecutului în ca-
drul evenimentului “Cisna-
dioara Medievală: Zilele Sf. 
Mihail – Serbările Recol-

tei”. Prin intermediul aces-
tui eveniment organizato-
rii şi-au prpus să scoată în 
evidenţă istoria locului, să 
creeze o atmosferă de po-
veste şi să prezinte obice-
iuri şi tradiţii din trecut, 
într-un mod atractiv. Fea-
stivalul este dedicat tine-
rilor, familiilor cu copii şi 
iubitorilor de istorie care 
doresc să evadeze din agi-
taţia urbană, pentru a des-
coperi lucruri interesante 
despre trecut.

Distracţie ca pe 
vremuri

Vizitatorii vor avea oca-
zia să participe la activi-
tăţi şi jocuri recreative, să 
asiste la recrearea unor 
momente din istoria cetă-

ţii, să descopere obiceiuri 
demult uitate şi să vadă 
cum erau făcute lucrurile 
în trecut. ”În cetate o să 
întâlnim cavaleri curajoşi, 
care ne învaţă cum să mâ-
nuim spada şi cum să tra-
gem cu arcul dar şi călu-
gări învăţaţi ce ne poves-
tesc secretele cetăţii. De 
asemenea am creat un loc 
de joacă şi agrement unde 
putem să ne testăm price-
perea şi îndemânarea.

Este locul ideal pentru 
a ne deconecta de agitaţia 
urbană, pentru a descoperi 
povestea unui loc plin de 
istorie, departe de stresul 
cotidian în linişte, aproa-
pe de natură şi peisaje fru-
moase.”, transmit organi-
zatorii evenimentului.

Cavalerii descind 
în Cetatea Cisnădioarei

Biblioteca Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 
va găzdui vineri, 30 sep-
tembrie, vernisajul expo-
ziţiei ”Ornitoloaga sibia-
nă Silvia Stein von 
Spiess şi vânătorii ca 
păsărari amatori timpu-
rii în prima parte a seco-
lului al XX-lea”, eveni-
ment inclus în programul 
de manifestări 
al Nopţii Cercetătorilor.

Vânătorii şi păsările
Prin panouri şi un cata-

log cu articole selectate care 
detaliază discuţiile despre 
păsări din revista vânăto-
rească „Carpaţii”, expoziţia 
doreşte să prezinte rolul vâ-
nătorilor în colectarea date-
lor despre păsări şi în discu-
ţiile timpurii despre protec-
ţia păsărilor şi a mediului. 
Curatorul expoziţiei este Ágo-
ta Ábrán, antropolog social, 
care la momentul actual ur-
mează un program de cerce-
tare postdoctorală la Funda-
ţia Noua Europă, într-un pro-
iect European Horizon 2020 
intitulat EnviroCitizen (www.
envirocitizen.eu).

Parte a unui 
proiect amplu

”În proiectul Envirociti-
zen, din care face parte şi a-
ceastă expoziţie, am urmă-
rit să învăţăm despre lumea 
păsărarilor amatori de as-
tăzi pentru a vedea dacă a-
ceastă practică aduce mai 
aproape oamenii de natură. 
O lume profund interesantă, 
plină de oameni care cu en-
tuziasm şi interes învaţă cât 
mai mult posibil despre pă-
sări, în multe cazuri colabo-
rând cu păsărari profesio-
nişti, ornitologi, în colecta-
rea datelor. Dacă astăzi pă-
sărarii amatori au binocluri, 
lunete şi determinatoare de 
păsări, păsărarii amatori ai 
primei părţi a secolului XX 
erau vânători, care în modul 
lor erau atenţi la natura şi 
vieţuitoarele din jurul lor. 
Acest lucru este recunoscut 
atât de Silvia Stein von Spiess 
cât şi de alţi ornitologi şi pă-
sărari pasionaţi din Româ-
nia”, a declarat Ágota Ábrán.

Două luni pentru vizitare
La vernisajul expoziţiei 

de la Biblioteca ULBS vor fi  

prezenţi membrii Societăţii 
Ornitologice Române şi pă-
sărari amatori din zonă, ca-
re vor purta discuţii despre 
ce înseamnă să fi i păsărar 
astăzi şi cum participă ei în 
colectarea datelor ştiinţifi -
ce. Din interviurile făcute 
cu păsărari prin proiectul 
Envirocitizen a reieşit că, de 
multe ori atenţia asupra pă-
sărilor deschide un univers 
întreg pentru oameni des-
pre modul în care convieţu-
im cu păsări nu doar în „na-

tură” dar chiar şi în oraşe.
Expoziţia este realizată 

împreună cu Biblioteca U-
niversităţii „Lucian Blaga” 
Sibiu ca parte din proiectul 
EnviroCitizen. Echipa care 
a pregătit expoziţia la bibli-
otecă este formată din Lili-
ana Oprescu, Amalia-Livia 
Pop, Daniela Tănase, Elena 
Mărginean şi Riana Bucşă.

Expoziţia poate fi  vizita-
tă la parterul Bibliotecii 
ULBS, Str. Lucian Blaga, 
2A, timp de două luni.

Expoziţie de ornitologie la Biblioteca ULBS
¤ Expoziţia ”Ornitoloaga sibiană Silvia Stein von Spiess şi vânătorii ca păsărari amatori timpurii,
în prima parte a secolului al XX-lea” va fi deschisă publicului în următoarele două luni.

Silvia Stein von Spiess s-a 
născut în anul 1901, în Sibiu, 
fi ind fi ica ofi ţerului austro-un-
gar de origine bavareză, 
August von Spiess. Acesta 
a fost numit de către Regele 
Ferdinand, la 1 iulie 1921, 
în funcţia de Director al 
Vânătorilor Regale, funcţie 
pe care a îndeplinit-o până 
în anul 1939, iar Muzeul 
Cinegetic „August von Spiess”, 
azi parte a Muzeului Naţional 
Brukenthal din Sibiu, este 
găzduit în fosta reşedinţă 
a familiei colonelului.

Cine a fost Silvia Stein von Spiess

Expoziţia este inclusă în programul de manifestări al Nopţii Cercetătorilor

Începând cu ora 13.30, medieşenii prezenţi la 
„Ziua Recoltei“ vor putea asista la un program ar-
tistic dedicat acestei sărbători, în compania inter-
preţilor şi ansamblurilor locale de muzică şi dan-
suri folclorice, dar şi alături de artişti consacraţi ai 
muzicii populare româneşti.
Vor urca pe scena amplasată în Piaţa Regele 
Ferdinand I reprezentanţi ai Clubului Copiilor Mediaş, 
ansamblurile folclorice „Târnavele“ şi „Muguri de pe 
Târnave“, Costel Popa, Aurelian Suciu, Emilia 
Muntean, Cosmina Fulea, Luminiţa Dejan, Filuţ 
Tabără, Bianca Creţu, Aurica Bacea, Ceteraşii de pe 
Câmpie, Marius Ciprian Pop, Mariana Deac, Mariana 
şi Adriana Anghel, Mihaela şi Ciprian Istrate.

Program artistic
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Motto: „Să ştim să murim şi să înviem în fiecare zi”;
„La mormântul meu dacă veniţi, vă spun: Iubiţi-vă!”
29 septembrie, ziua naşterii părintelui Arsenie Boca

Irepetabilul eveniment al ivirii în lume a unui ast-
fel de Om înţelept şi credincios petrecându-se cu 112 
ani în urmă, în casa soţilor Cristina şi Joseph Boca din 
satul hunedorean Vaţa de Sus. Era un băieţel tare fru-
muşel, după chip şi asemănare, pe care bunii lui pă-
rinţi îl vor boteza cu prenumele de Zian. De la naşte-
rea sa şi până când va închide ochii (Sinaia, 28 noiem-
brie 1989) se vor aduna în răbojul vieţii sale 79 de ani, 
vreme în care va deprinde tainle slovei scrise pe băn-
cile şcolii satului natal, după care vor urma studiile li-
ceale în Bradul Ţării Moţilor, iar cele universitare de 
teologice ortodoxă la Sibiu şi de Belle Arte la Bucu-
reşti. Înzestrat cu o minte sclipitoare, precum şi cu un 
talent înăscut pentru pictură, în general, şi pentru cea 
bizantină în special, părintele Boca va osteni cu predi-
cile şi cu pildele sale de adevărată credinţă ortodoxă 
în altarul multor biserici şi mănăstiri, oprindu-se într-un 
târziu ca stareţ la Mănăstirea Brâncovenilor de la Sâm-
băta de Sus a Ţării Făgăraşului şi a Oltului, iar spre 
sfârşitul vieţii sale la Mănăstirea Prislop din Ţinutu-
rile Haţegului. Din acei ani rodnici de studii şi de că-
utări datează şi două dintre cele mai izbutite creaţii 
plastice ale sale: pictarea bisericii din satul Drăguşes-
cu, din apropierea Bucureştiului, precum şi marea fres-
că din foaierul Ateneului Român din Bucureşti, cuprin-
zând scene care-l reprezintă pe întâiul unificator de ţa-
ră, Voievodul Mihai Viteazul. Tot de prestigiosul său 
nume se leagă şi fericita întâmplare a aducerii în ţa-
ră, de pe Muntele Athos, a manuscriselor româneşti şi 
greceşti ale Filocaliei. Ca urmare, îl va ajuta pe părin-
tele-profesor Dumitru Stăniloaie (fostul lui dascăl la 
Academia din Sibiu), să încheie prima şi cea mai com-
pletă traducere a vechiului şi valorosului text teologic.

În stângacia mea încercare de a prefaţa recenta ani-
versare a zilei naşterii sale (a 112 la număr), redau 
doar câteva pasaje din Litania către Duhul Sfânt a pă-
rintelui-stareţ Arsenie Boca:

-Duhule Sfi nte, care purcezi de la Tatăl şi de la Fiul, în-
vaţă-mă să trăiesc permanent în prezenţa lui Dumnezeu, 
Slavă Ţie Dumnezeule;

-Duhule Sfi nte, care locuieşti în inima Fiului, învaţă-mă 
să te cunosc şi să te iubesc, Slavă Ţie Dumnezeule Duhu-
le Sfi nte, Slavă Ţie;

-Duhule Sfi nte, care te îngrijeşti de Slava Tatălui, în-
vaţă-mă să trăiesc în dăruire faţă de Dumnezeu şi în de-
plină încredere în El, Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfi n-
te, Slavă Ţie;

-Duhule Sfi nte, foc arzător de iubire, învaţă-mă să tră-
iesc înţelept şi răbdător, Slavă Ţie Dumnezeule Duhule 
Sfi nte, Slavă Ţie;

-Duhule Sfânt, bunătate veşnică, dă-mi perseverenţa 
în bine până la sfârşit; Dascăl bun, învaţă-mă să mă port 
corect cu oamenii; Prieten drag al sufl etelor, învaţă-mă să 
nu judec pe nimeni şi să nu-mi amintesc răul făcut mie; 
Ajută-mă să-mi văd greşelile; Duhule Sfi nte, care cunoşti 
viitorul meu, încredinţez ocrotirii Tale familia mea, prie-
tenii şi pe toţi oamenii, Slavă Ţie.

Au trecut şapte ani de când s-a stins glasul 
viu al „Doamnei Munţilor”

Şi ce ar fi ca de fiecare dată, atunci când filele ca-
lendarului încearcă să ne vestească că a sosit tomna-
tica zi a sfârşitului lunii septembrie, să ne reamintim, 
fie chiar şi numai de chipul luminos, blând şi zâmbi-
tor al Lucreţiei Ciobanu (n.27 oct.1924,Topârcea-d.30 
sept.2015, Bucureşti). Dar şi de nemuritoarele sale cân-
tece încântătoare. Nu de alta, dar acea frumoasă feme-
ie, care avea să devină o adevărată „Doamnă a Munţi-
lor-Cărunţilor”, se năştea pe meleaguri sibiene, cu 98 
de ani în urmă. Şi nu oriunde, ci într-o mândră căsu-
ţă din Topârcea Văii Secaşelor. Acolo unde buna ei ma-
mă, ţărăncuţa Anicuţa, a alăptat-o şi a alintat-o în „lea-
gănul-muzical”, agăţat în grindă, plin cu poveşti cân-
tate din gură şi doinite din fluierul vrednicului său pă-
rinte şi tată, Ion al Arcaşului. Cântece coborâte în şe-
surile harnicilor plugari tocmai din păşunile de oierit 
şi al vitelor de păstorit ale munţilor împăduriţi ai Măr-
ginimii Sibiului. O altă stavilă în calea nemiloasei ui-
tări omeneşti ar fi ca, din când în când, să ne lăsăm 
încântaţi şi descântaţi de melodiosul glas doinit al Lu-
creţiei Ciobanu-Arcaş. Şi faceţi cumva ca atunci când 
îi veţi reauzi glasul melodios şi ritmat (fie pe undele 
herţiene nevăzute ale Radioului Românesc, fie pe ecra-
nele Televiziunii Române, sau în casele voastre de pe 
discurile şi casetele imprimate), să aveţi în fundalul 
auzului muzical-poetic şi reverberaţia timpurilor tre-

cute, păstrate în ecourile nemuritoarelor sale cântece. 
Şi tot atunci încercaţi să aşezaţi lângă ele, imaginar 
vorbind, încântătoarea armonie a cavalului şi a fluie-
rului păstorului de vite de pe păşunile Topârcei sale 
natale. Dar mai aveţi şi mare grijă ca peste tot şi pes-
te toate să se audă, de la stâna munţilor-cărunţilor, 
clinchetul îndepărtat al clopotului prins de grumazul 
lânos al celei mai bătrâne şi cuminţi oi din stână. Şi 
mai adăugaţi la mioriticul tablou pastoral şi tomnatic 
şi lătratul răguşit al câinilor ciobăneşti. Astfel vă veţi 
convinge că toate la un loc par să ne vestească şi pre-
vestescă nu numai coborâtul, la vale, a oilor din vârf 
de munte dar şi sfârşitul timpuriu al toamnei, urmat 
de apropiata sosire a iernii. Şi vă mai îndemn a face 
încă un efort anume. Menit să cinstească memoria Lu-
creţiei noastre. Bunăoară, să nu uitaţi să scrutaţi în 
zare, din înaltul şi mult cântatul Cindrel, dealurile ro-
manţatei văi a Secaşelor. Pentru că veţi vedea, jos de 
tot, odihnindu-se meditativ bătrânul şi cumintele sat 
care ne reaminteşte numele multor oameni vrednici de 
toată lauda şi stima noastră. În primul rând de cele 
purtate de bunicii, străbunicii şi părinţii săi, urmate 
de numele poetului vestitei balade a „Chiriaşului gră-
bit”, George Topârceanu (n.20 martie1886, Bucureşti-d.7 
mai 1937, Iaşi) şi de cel al falei şi mândriei cântecului 
popular şi al portului ţărănesc românesc şi transilvan, 
Lucreţia Ciobanu-Arcaş. Cea care, dacă ar mai fi tră-
it doar un pic (respectiv, încă 27 de zile şi tot atâtea 
nopţi), atunci ar fi împlinit frumoasa vârstă de 91 de 
ani. Numai că în zorii zilei de 30 septembrie a anului 
2015, se va stinge din viaţă asemenea unei feştile de 
lumânare de demult aprinsă. Şi, astfel, s-a dovedit că 
timpul n-a mai avut răbdare cu ea, înălţându-i blân-
dul suflet şi melodiosul glas în înalta nemărginire a 
cerului senin şi rece de deasupra Bucureştiului! Ca ur-
mare, trag nădejdea că acolo, sus de tot, nu mai pridi-
deşte în a-i învaţa pe Îngerii Raiului să deprindă tai-
nele şi înţelesurile de neînţeles ale cântecului româ-
nesc doinit, venit tocmai de pe uliţele mult îndrăgite-
lor sale sate, păstorite şi îngrijite de vrednicii locuitori 
ai Văii Secaşelor şi ai Curmăturilor Munţilor Cindre-
lului Mărginimii Sibiului!

Trecut rătăcit printre amintiri
Admiram frumoasele imagini ale înaltei turle argin-

tate a bătrânei biserici, cu un secol în urmă reclădită 
din temelii şi repictată prin cheltuiala în dolari a aşa 
zişilor „săteni români-americani”. Între timp „toaca 
lemnelor cântătoare ale Cerului” mă vesteau, cu ecoul 
ritmat al glasului lor răguşit, apropiatul început al 
sfintei slujbe religioase de vecernie, în vreme ce blân-
dul Soare, coborât la asfinţit, prinsese a înroşi Cerul 
de-a binelea, în încercarea lui de a se „ascunde” privi-
rilor mele, pitindu-se după dealurile abrupte ale Viş-
tişoarei şi Olteţului. Era acea vreme a înserării când 
din şesul hotarelor cu cucuruze coapte intrau de-a val-
ma în sat atât ciurda vitelor cât şi carele încărcate cu 
otăvurile plăcut mirositoare. Astfel că în urma lor se 
ridicau nori mici şi pufoşi de praf, prin care răzbătea 
cântul legănat al talăngilor prinse de grumazul celor 
mai nărăvaşi viţei şi tăuraşi de vaci şi bivoliţe. Dar se 
auzea şi melodiosul ritm-cântat şi legănat al roţilor fe-
recate ale căruţelor trase de frumoşii şi blânzii cai li-
piţani, prăsiţi, crescuţi şi îmblânziţi în şeile şi hamu-
rile lustruite şi împodobite de destoinicii îngrijitori şi 
jocheu ai multisecularei herghelii din vecinătatea ma-
lului stâng al Oltului. Aşadar, eram în Lisa, aşezarea 
natală a regretatului cărturar ardelean Octavian Pa-
ler (1926-2007). Însă nu mai ţin minte, cu exactitate, 
nici în ce zi şi nici în care lună şi an eram. Oricum, e-
ra târziu în toamnă, atunci când peste casele şi gospo-
dăriile ţăranilor se lăsase liniştita adormire a acelui 
mândru sat, clădit cum nu se poate mai frumos, între 
scurgerea lină la vale a apei Oltului şi măreţia streşi-
nelor împadurite şi proaspăt ninse ale Munţilor Faga-
raş. De undeva, de departe, se auzea boncănitul tom-
natic şi întârziat al unui viguros cerb carpatin amore-
zat şi îndrăgostit de ciuta lui. Semn că în curând vor 
intra în sat nu numai turmele de oi ci şi friguroasa şi 
geroasa iarnă. Astfel că rămâne valabilă promisiunea 
făcută prietenului meu sălăjan, căsătorit în Lisa, ga-
zetarul, pictorul-iconar şi scriitor, Ioan Onuc Nemeş, 
de a ne revedea de Paştile primăverii anului viitor în 
faţa Altarului Bisericii Mănăştirii de la Sâmbăta de 
Sus. Sat de munte al plăcutelor mele popasuri şi amin-
tiri, rânduit doar la o palmă de loc de mândra, eroica 

şi creştineasca ctitorie bisericească şi monahală a mar-
tirilor Brâncoveni.

Armata şi Ţara-Ţara şi Armata
Nu cineva anume, ci oricine poate să-mi spună că ar-

mata-i bună pentru omul fain de tânăr! Şi nu contează 
nici dacă-i băiat sau fată. Iar acest adevăr îl dovedesc 
toate acele ţări şi state în care stagiul militar (fi e lung, 
fi e scurt) a fost şi a rămas obligatoriu. Nu ca la noi, un-
de „tinerii şomeri”, neîncepând a lucra undeva sau a se 
şcoli în continuare, primesc ajutoare sociale lunare în 
bani, în loc să fi e trimişi la oştire, precum se spune în 
„Marselleza Franceză”, devenită Imn Naţional încă din 
îndepărtatul 14 Iulie 1795: „La arme, cetăţeni, formaţi 
batalioane/Să mergem, să mergem, ca nimeni de alt sân-
ge/Să nu poftească a călca pământul nostru”. Şi se pare 
că al lor brav caporal-corsican, Napoleon Bonaparte 
(1769-1821), devenit mareşal şi împărat, avea mare drep-
tate atunci când spunea că „Dacă nu-ţi hrăneşti armata 
proprie, o vei hrăni pe cea a adversarilor”. EPILOG: În 
trecutul nu prea îndepărtat al vieţii şi rânduielilor bu-
nului şi harnicului ţăran român, feciorul-plugar pleca în 
cătănie. Apoi, după eliberare, se căsătorea religios cu 
aleasa inimii sale. Şi era cu atât mai bine dacă viitoarea 
lui soţie era o fată cât mai mândră şi harnică din satul 
lui natal. Sau cel mult din apropierea acestuia. După ca-
re, vreme de 30-35 de ani aveau împreună copii. Iar aceş-
tia erau nu numai mulţi şi sănătoşi, dar şi buni la învă-
ţătură şi ascultători de proprii lor părinţi şi bunici, dar 
şi de învăţătorul şi preotul satului. Iar pe deasupra tre-
buiau să dovedească hărnicie şi pricepere în treburile 
câmpului şi în cele ale gospodăriei. După care urma, ca 
la vremea cea mai potrivită a vieţii să se auto-aleagă, 
dintre toţi copiii acelei familii, feciorul sau fata care ur-
mau să râmână pe curte, prin căsătorie. Şi de cele mai 
multe ori cam aşa se nimereau lucrurile. Astfel încât, cel 
ales să fi e şi cel mai gospodar dintre toţi copiii acelei fa-
milii. Şi nu numai atât. Înafară de dragostea pentru pă-
mânt, vite şi avere mai trebuia să fi e şi deosebit de ome-
nos şi prietenos cu părinţii şi cu ceilalţi fraţi sau surori. 
Nu de alta, dar el urma să se îngrijească nu numai de tâ-
năra lui familie, ci şi de părinţii şi bunicii săi. Iar une-
ori, de la caz la caz, şi de cei ai soţiei sau ai soţului. Şi 
acea grijă omenească se prelungea, în timp, până când 
bătrânii de pe curte închideau ochii pentru totdeauna! 
Numai că, între timp am stricat şi denaturat şi acest ome-
nos şi creştinesc ciclu al vieţii ţăranului român!

Ioan Vulcan-Agniteanul

Tot urcând şi coborând pe întortocheata scară a vieţii, omul 
din imaginea alăturată a păşit, de curând, peste cea de-a 87-a 
treaptă a vieţii sale, mărturisind că este plugar, grădinar şi 
îngrijitor de animale din născare, iar de mai bine de şase 
decenii radioreporter şi gazetar din întâmplare. Răstimp în 
care, străbătând uliţe şi hotare de sate şi cătune a rămas în-
cântat de oamenii care purtau în glasurile lor melodicitatea 
graiului românesc, care se îmbrăcau în frumuseţea straielor 
ţărăneşti şi se îmbunau din înţelepciunea slujbelor religioase 
şi cântărilor bisericeşti. Apoi, toate aceste amintiri le-a adă-
postit în cuvintele-cuvântătoare ale unui simbolic ciclu de 
scrieri gazetăreşti, semnat: Ioan Vulcan-Agniţeanul.
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COLŢUL BUCĂTARULUIESTE BINE SĂ ŞTIŢI

POVESTIRI CU TÂLC 

FABULA SĂPTĂMÂNII

Sfatul şoarecilor 
Nişte şoricei erau înspăimântaţi din cauza unui motan 

rău care îi pândea tot timpul. Se sfătuiră cum să scape de 
el. Unuia îi veni ideea să lege un clopoţel la gâtul mota-
nului; astfel, îl vor auzi când se apropie. Tuturor li se pă-
ru o idee bună. Nimeni însă nu se încumeta să lege clopo-
ţelul la gâtul motanului! Unul câte unul, şoarecii plecară 
ruşinaţi de la sfat.

Morala acestei fabule: Uşor de zis, greu de făcut!

Spaghetti cu sos de roşii
Ingrediente: 300g spaghete, 2 linguri ulei, 100 g ciu-

perci, o ceapă mică, 3-4 căţei de usturoi, 400 g roşii, ore-
gano, 1 linguriţă pastă de roşii, 50 g măsline tăiate ron-
dele, sare, piper, pătrunjel verde

Mod de preparare: Ciupercile se taie felii, iar ceapa 
şi usturoiul se toacă mărunt. Totul se pune într-o tigaie 
încinsă cu ulei şi se lasă să se călească uşor. Se condimen-
tează, se stinge cu vin îndoit cu apă şi se lasă să fi arbă 
înăbuşit 15-20 minute, până scade zeama la jumătate. În-
tre timp, spaghetele se fi erb în apă cu un praf de sare, a-
tât cât este indicat pe pachet. Se trec apoi printr-un jet de 
apă rece şi se lasă la scurs. Pasta de roşii şi roşiile cură-
ţate de coajă, tăiate cubuleţe, se adaugă la compoziţia din 
tigaie. Se lasă în continuare la foc mic, până ce sosul sca-
de şi se îngroaşă. Se potriveşte la gust cu sare şi piper, 
apoi se adaugă spaghetele fi erte şi măslinele. Se ameste-
că uşor şi se aromează cu oregano şi pătrunjel verde.

Stelele de mare
O teribilă furtună se abătu asupra mă-

rii. Vântul sufla îngheţat, brăzdând apa 
şi înălţând-o în valuri uriaşe care se re-
pezeau spre mal lovindu-l cu putere şi 
producând curenţi care pătrundeau în 
adânc ca plugurile de oţel şi smulgeau 
din loc vieţuitoarele marine, crustacee-
le şi moluştele, purtându-le la zeci de 
metri de ţărm.

Atunci când furtuna se potoli, la fel de 
repede precum se şi pornise, apa se domoli 
şi se retrase. Acum plaja era o imensă întin-
dere de noroi unde se zvârcoleau în agonie 
mii şi mii de stele marine. Erau atât de mul-
te încât plaja părea că devenise rozalie.

Acest lucru făcu să vină multă lume pe 
acea parte a coastei. Sosiră acolo şi echipe 
de la diverse televiziuni pentru a fi lma stra-
niul fenomen.

Stelele marine erau aproape nemişcate.
Trăgeau să moară.
În mulţime, ţinut de mână de tatăl său, 

era şi un copil care privea cu ochii plini 
de tristeţe micuţele stele de mare. Cu to-
ţii se uitau şi nimeni nu făcea nimic. Din-
tr-odată, copilul lăsă mâna tatălui său, 
îşi scoase încălţămintea şi fugi pe plajă. 
Se aplecă şi culese cu mânuţele sale trei 
steluţe de mare; apoi, luând-o la fugă, le 

duse în apă. După aceea, se întoarse îna-
poi şi repetă operaţiunea.

De pe parapet, un om strigă spre el:
– Dar ce faci, băiete?
– Arunc în apă stelele de mare. Altfel vor 

muri toate pe plajă, răspunse copilul fără 
a se opri din fugă.

– Dar pe plaja asta sunt mii şi mii de ste-
le de mare: cu siguranţă nu ai să poţi să le 
salvezi pe toate. Sunt prea multe, mai stri-
gă bărbatul. Ca să nu mai spunem că la fel 
se întâmplă pe sute de alte plaje de-a lun-
gul coastei! Nu poţi schimba lucrurile!

Copilul zâmbi, se aplecă iar şi mai culese o 
stea de mare şi, aruncând-o în apă, răspunse:

– Iată că am schimbat lucrurile pentru 
aceasta.

Bărbatul rămase o clipă mut, apoi se 
aplecă, îşi scoase pantofi i şi şosetele şi co-
borî şi el pe plajă. Începu să adune stele de 
mare şi să le arunce în apă. O clipă mai 
târziu coborâră încă două fete şi astfel erau 
deja patru persoane care aruncau stele ma-
rine în apă. După alte câteva minute erau 
cincizeci, apoi o sută, două sute, mii de per-
soane care aruncau stele de mare în apă. 
Astfel au fost salvate toate.

Morala: Pentru ca lumea să se schimbe, 
cineva trebuie să aibă îndrăzneala de a în-
cepe. Haideţi să începem să schimbăm ce-
va în jurul nostru!

Secretele longevităţii
Din cele mai vechi timpuri, omenirea a căutat secretul 

„tinereţii fără de bătrîneţe şi vieţii fără de moarte“, de ce-
le mai multe ori confundînd nemurirea cu longevitatea. 
Nemurirea în plan fi zic este imposibil de atins, organis-
mul uman, ca şi toate celelalte sisteme materializate în 
plan fi zic, supunându-se legii universale a ciclicităţii: for-
mare, dezvoltare, dezintegrare. Putem însă trai mai mult.

În antichitate, cei mai mulţi căutători ai secretului lon-
gevităţii au încercat să îl găsească în tot felul de sisteme 
materiale mai mult sau mai puţin vii, considerându-le un 
fel de „magazii“ ale esenţei vieţii umane, bazându-se pe 
ipoteze derivate din crezul că tot ce ne înconjoară în aceas-
tă lume se constituie ca o anexă hărăzită sprijinului dez-
voltării noastre. Astfel s-au încercat diverse elixire din 
plante, preparate după nişte reţete foarte complicate, pul-
beri de cristale, aliaje de metale sau alte preparate ale 
chimiştilor, etc. A fost omis un singur sistem: propriul or-
ganism. Mari maeştri spirituali au descoperit că secretul 
longevităţii se găseşte în noi înşine.

Organismul uman este un sistem complex constituit 
din trei elemente majore: materie fi zică, energie şi inteli-
genţă. Inteligenţa concretă, cu alte cuvinte raţiunea, ia 
naştere din interacţiunea primelor două elemente şi au 
rol defi nitoriu ca factor perceptiv, decizional şi coordona-
tor al acţiunilor noastre cotidiene, ea fi ind deci elementul 
prin care vom reuşi armonizarea dintre materie şi ener-
gie, şi conservarea acestora. Prin intermediul raţiunii şi 
a atributelor ei, percepţie, decizie, coordonare, se poate re-
aliza controlul asupra proceselor ce au loc la diferite nive-
le ale elementelor materie şi energie, iar prin mecanisme 
de autodeterminare se poate realiza şi autocontrolul pro-
ceselor ce au loc la diferite nivele ale elementului inteli-
genţă. Transpunerea în practică a acestor enunţuri con-
stituie de fapt întregul secret al longevităţii.

Conservarea energiei şi materiei urmăreşte menţine-
rea organismului în perfectă stare de sănătate şi vitalita-
te, şi este precedată de o prealabilă purifi care obţinută 
prin mijloace clasice.

- Postul este cea mai eficientă metodă de purificare 
a sîngelui, a organelor şi a tuturor ţesuturilor din or-
ganism. Acestea, pe lângă implicaţia spirituală au şi o 
importanţă fiziologică, marcând totodată şi trecerea de 
la un tip de dietă la altul, când, eliminarea toxinelor 
specifice acumulate devine necesară. De asemenea clis-
ma purifică organismul de toxinele ce se acumulează 
în intestin ca urmare a digestiei, prevenind împrăşti-
erea lor în organism. Este deosebit de benefică, în spe-
cial pentru un organism bolnav.

- Alimentatia reprezintă unul dintre cei mai importanţi 
factori de care depinde obţinerea longevităţii. Epoca moder-
nă în care trăim a afectat destul de serios calitatea alimen-
telor prin impactul pe care acestea îl au asupra stării de să-
nătate a organismului. Conservanţii, stabilizatorii, coloran-
ţii, aromatizanţii şi alţi aditivi alimentari constituie elemen-
te pentru care organismul nu deţine căi metabolice specifi -
ce, ele împrumutându-le, în cazurile fericite, cu o cheltuială 
energetică însemnată sau, mai grav, acumulându-se în or-
ganism. În ambele cazuri, rezultatul este acelaşi: organis-

mul suferă, energia se consumă şi materia îmbătrâneşte. Pe 
lângă calitatea elementelor, o deosebită importanţă o repre-
zintă atât modul de asociere cu proteine sau consumul de 
fructe imediat după o masă copioasă sau supraalimentaţia 
generează o digestie incompletă care are ca rezultat apari-
ţia unor subproduşi toxici, dăunători organismului.

- Tutunul, alcoolul, cafeaua, ceaiul negru, sunt alimen-
te deosebit de nocive asupra organismului, multe dintre 
efectele nedorite pe care le produc fi ind ireversibile. Dă-
unătoare sunt şi băuturile acidulate, inclusiv apa mine-
rală acidulată, consumate în mod frecvent. Acestea de-
stabilizează echilibrul acido-bazic din organism, privân-
du-l totodată şi de unele elemente (calciu, magneziu, fi er, 
etc.). Un efect asemănător îl produce şi zahărul rafi nat.

- Mediul înconjurător prezintă importanţa prin calita-
tea aerului şi natura câmpurilor electromagnetice predo-
minante. Aerul intens poluat, pe lângă efectele directe ale 
noxelor, afectează conservarea energiei organismului da-
torită faptului că este lipsit de ioni negativi, aceştia repre-
zentând aportul energetic atmosferic. Betonul armat din 
construcţii modifi că radiaţia telurică, creând noduri su-
plimentare dăunătoare în timp. Reţelele de înaltă tensiu-
ne, transformatoarele, emiţătoarele şi alte surse artifi ci-
ale de câmpuri electromagnetice (inclusiv telefoane mobi-
le) inhibă funcţiile epifi zei, hipofi zei şi alte zone din cre-
ier, afectând imunitatea prin dezechilibrarea sistemelor 
energetice ale organismului.

- Starea emoţională stă la baza menţinerii echilibrului 
energetic intern al organismului. Reacţiile emoţionale ne-
controlate şi stresul afectează sever vitalitatea şi imuni-
tatea, dezorganizează energiile interne ceea ce are ca re-
zultat apariţia afecţiunilor organice de natură nervoasă. 
În mod voluntar, prin autocontrol mental se pot rezolva 
problemele emoţionale.

- Sexualitatea este o mare consumatoare de energie 
datorită naturii ei creatoare. Momentul concepţiei es-
te însoţit de o deplasare de energie dinspre genitori 
spre noul organism ce va rezulta, această energie a-
vând rol de suport până la dobândirea de către fat a 
propriilor sisteme energetice.

- Exerciţiile fi zice au o deosebită importanţă în men-
ţinerea vitalităţii organismului stimulând circulaţia 
sangvină şi energetică, intensifi când procesele de res-
piraţie şi de curăţire a ţesuturilor şi armonizează func-
ţiile sistemului nervos şi a celui endocrin. Sunt reco-
mandate exerciţiile uşoare, ritmice, corelate cu o respi-
raţie profundă, controlată.

- Armonizarea materiei cu energia este considerată ca 
element cheie în longevitate, armonia fi ind generatoare 
de linişte interioară, de mulţumire de sine, satisfacţie şi 
bucurie, elemente necesare unei bune circulaţii energe-
tice într-un organism sănătos. Un pas important în atin-
gerea şi conservarea armoniei este dobândirea clarităţii 
mentale. Armonia dintre materia fi zic şi energie se con-
cretizează în viaţa cotidiană printr-un comportament mo-
derat guvernat de starea de calm mental, un program ri-
guros de alimentaţie şi odihnă, eliberat de orice excese, 
o mentalitate clară, bazată pe înţelepciune, încredere de 
sine şi nu în ultimul rând respect. Respectând toate a-
ceste reguli, descoperiţi secretul longevităţii.
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Nimeni nu ştie mai bine 
neputinţa fi rii omeneşti 
ca Dumnezeu. De aceea 
trebuie să înţelegem 
că El nu ne rânduieşte 
niciodată porunci mai 
presus de puterea noas-
tră. Căci Dumnezeu ştie 
prea luminat adâncul 
neputinţei fi rii omeneşti, 
şi cele ce ne sunt prea 
de nevoie spre mântuire.

Iubiţi credincioşi,
Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos a arătat că cea mai ma-
re poruncă din lege este dra-
gostea de Dumnezeu, iar a do-
ua, asemenea acesteia, este iu-
birea aproapelui (Matei 22, 
37-39). El a zis că în aceste do-
uă porunci se cuprind toată Le-
gea şi toţi proorocii (Matei 22, 
40). Dacă acesta este adevărul 
apoi nimeni nu poate spune că 
iubeşte pe Dumnezeu, de nu 
va iubi mai întâi pe aproapele 
său. Acest lucru îl spune şi 
Sfântul Ioan Evanghelistul, zi-
când: „Dacă zice cineva că iu-
beşte pe Dumnezeu, iar pe fra-
tele său îl urăşte, mincinos es-
te! Pentru că cel ce nu iubeşte 
pe fratele său, pe care l-a vă-
zut, pe Dumnezeu pe Care nu 
L-a văzut, cum poate să-L iu-
bească?“ (I Ioan 4, 20).

Fără ură
Aşadar, Sfânta Evanghe-

lie ce s-a citit astăzi ne po-
runceşte să iubim pe vrăjma-
şii noştri, căci această porun-
că îşi are temelia în dragos-
tea de Dumnezeu şi de aproa-
pele. Aproapele nostru este 
orice om din lume, (Luca 10, 
36-37), şi nu avem dreptul să 
urâm pe nimeni, căci toţi sunt 
zidiţi de Dumnezeu şi poar-
tă aceeaşi fi re ca şi noi. Dar 
poate va zice cineva că Sfân-
ta Scriptură arată totuşi că 
putem urî pe unii oameni, 
cum spune psalmistul: „Pe 
cei ce Te urăsc pe Tine, Doam-
ne, i-am urât, şi asupra vrăj-
maşilor Tăi m-am mâhnit. Cu 
ură desăvârşită i-am urât pe 
ei şi mi s-au făcut duşmani“ 
(Psalmi 138, 21-22).

Aici este vorba de eretici, 
care urăsc şi schimbă ade-
vărul dogmelor dreptei cre-
dinţe şi calcă Legea cea 
dreaptă a lui Dumnezeu. Pe 
aceştia nu-i putem iubi la 
fel, după mărturia care zi-
ce: „Pe călcătorii de Lege 
i-am urât“ (Psalmi 118, 113).

Câini, lupi, antihrişti
Dar va zice cineva: „Aceş-

tia nu sunt oameni? Cum pu-

tem să-i urâm?" La această 
întrebare îţi răspunde dum-
nezeiescul părinte Efrem Si-
rul, zicând: „Pe eretici, ca pe 
nişte hulitori şi vrăjmaşi ai lui 
Dumnezeu, Scriptura nu i-a 
numit oameni, ci câini, lupi şi 
antihrişti". Iar Domnul zice: 
Nu daţi cele sfi nte câinilor. Şi 
Sfântul Ioan Evanghelistul 
zice: „Că mulţi antihrişti s-au 
făcut. Şi deci pe aceştia nu se 
cuvine a-i iubi în aceeaşi mă-
sură, nici a locui împreună 
cu dânşii, nici a-i primi în ca-
să, nici împreună a ne ruga, 
nici împreună a mânca, nici 
a-i saluta, ca nu cumva de în-
văţătura lor să ne împărătă-
şim." (Sfântul Efrem Sirul, 
tomul III, Mânăstirea Neamţ, 
1823, p. 156).

Vrăjmaşi ai 
lui Dumnezeu

Dar poate întreba cineva: 
„Ce fel de păcat fac ereticii de 
nu-i putem iubi la fel?” Vom 
răspunde că ei fac cel mai greu 
păcat care nu are iertare nici 
în veacul de acum, nici în cel 
viitor. Adică hulesc pe Dum-
nezeu şi se ridică împotriva 
Duhului Sfânt, a Maicii Dom-
nului, a Sfi ntei Cruci şi a icoa-
nelor, împotriva Bisericii, a 
preoţiei, a Sfi ntelor Taine şi 
răstălmăcesc Sfânta Scriptu-
ră. Prin acest greu păcat, ere-
ticii şi sectanţii sunt vrăjmaşi 
ai lui Dumnezeu la adevăr, nu 
numai nu se cade a-i urî, ci cu 
mare dragoste a-i primi, a-i 
sfătui şi a-i îndemna spre tot 
lucrul bun. Tocmai de aceea 
Sfânta Evanghelie de azi ne 
îndeamnă a-i iubi pe vrăjmaşi 
şi a le face bine, atunci când 
ei nu sunt vrăjmaşi ai lui 
Dumnezeu şi voiesc a veni la 

adevăr. Că precum decât toa-
te faptele bune mai mare es-
te dragostea, tot aşa decât 
toate păcatele cel mai greu 
este ura de frate.

Ar fi  raiul pe pământ
Nicio poruncă nu a înălţat 

şi a slăvit aşa de mult învă-
ţătura Evangheliei lui Iisus 
Hristos, ca porunca iubirii de 
vrăjmaşi. Cu adevărat aceas-
tă poruncă desăvârşeşte toa-
te poruncile Legii vechi, căci 
niciun dătător de lege mai 
înainte de Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos, nu a putut 
a se înălţa cu înţelegerea pâ-
nă la atâta desăvârşire, de a 
învăţa şi a legiui cu hotărâ-
re iubirea de vrăjmaşi. Nu-
mai această poruncă dacă s-ar 
sârgui oamenii să o păzeas-
că, ar face raiul pe pământ, 
ar aduce mare linişte, pace şi 
fericire între oameni. Iar, dim-
potrivă, când aceasta lipseş-
te dintre oameni, toată zavis-
tia, toate războaiele, toate răz-
bunările şi toate tulburările 
se fac pe pământ.

Mântuitoare de sufl ete
Dar poate va zice cineva că 

foarte grea şi cu anevoie de 
îndeplinit este această porun-
că. Dacă vom judeca drept, 
vom înţelege că deloc nu este 
greu şi cu neputinţă, ci este 
uşoară şi mântuitoare de su-
fl ete. Să ne aducem aminte de 
cuvintele Domnului, Care zi-
ce: „Luaţi jugul Meu asupra 
voastră... căci jugul Meu este 
bun şi povara Mea este uşoa-
ră“ (Matei 11, 29-30). Iar Sfân-
tul Efrem Sirul zice despre iu-
birea vrăjmaşilor: „Ce greuta-
te sau ce osteneală este a ier-
ta fratelui greşelile cele uşoa-
re şi a ne numi vrednici să ni 
se ierte şi nouă păcatele noas-
tre?" (Op. cit., p. 31).

Iubiţi credincioşi,
Nimeni nu ştie mai bine ne-

putinţa fi rii omeneşti ca Dum-
nezeu. De aceea trebuie să în-
ţelegem că El nu ne rânduieş-
te niciodată porunci mai pre-
sus de puterea noastră. Căci 
Dumnezeu ştie prea luminat 
adâncul neputinţei fi rii ome-
neşti, şi cele ce ne sunt prea 
de nevoie spre mântuire. De 
aceea, pentru a ne învăţa tai-

na iubirii de vrăjmaşi, El se co-
boară cu dragoste şi cu milă 
până la slaba noastră pricepe-
re şi zice: „Precum voiţi a vă 
face vouă oamenii, şi voi faceţi 
asemenea lor“ (Luca 6, 31).

Fii bun!
O, îndurare, o, milă, o, bu-

nătate şi înţelepciune a lui 
Dumnezeu, fără de margini! 
Că zice: „Nu-ţi spun ţie lu-
cruri mari şi grele; ci te în-
demn şi te învăţ aproape de 
priceperea ta. Fă şi tu altu-
ia cele ce doreşti să-ţi facă 
altul ţie. Dacă doreşti să fi i 
vorbit de rău, vorbeşte şi tu 
de rău pe altul. Dacă doreşti 
să fi i ocărât de altul, ocărăş-
te-l şi tu pe el. Dacă doreşti 
să fi i necinstit şi păgubit de 
altul, fă şi tu la fel aproape-
lui tău; iar dacă doreşti să fi i 
cinstit de altul, să fi i vorbit 
şi ajutat la nevoie, apoi si-
leşte-te să faci şi tu aseme-
nea aproapelui tău".

Ura întunecă mintea
Sfântul Apostol Pavel zi-

ce: „Lepădaţi toate lucruri-
le întunericului“ (Romani 
13, 12; Efeseni 5, 11). 
Într-adevăr, tot păcatul es-
te lucrul întunericului, căci 
întunecă mintea şi inima o-
mului; dar mai greu decât 
toate păcatele, ura ne întu-
necă mintea şi inima.

Acest lucru îl arată cuvân-
tătorul de Dumnezeu, Ioan 
Evanghelistul, zicând: „Cela 
ce urăşte pe fratele său, întru 
întuneric umblă şi nu ştie în-
cotro merge, că întunericul a 
orbit ochii lui“ (I Ioan 2, 11). 
Şi dacă „Dumnezeu este dra-
goste şi cel ce rămâne în iubi-
re rămâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu rămâne întru el“ 
(I Ioan 4, 16), apoi numai 
atunci vom cunoaşte că sun-
tem în Dumnezeu şi că dra-
gostea Lui petrece în noi, când 
vom vedea că inima noastră 
pururea se bucură de binele 
aproapelui nostru şi de spori-
rea lui întru toate. Iar dacă 
vom simţi că se naşte în ini-
ma noastră întristare şi amă-
răciune pentru binele şi spo-
rul aproapelui, din aceasta să 
cunoaştem sigur că nu sun-
tem în Dumnezeu şi Dumne-
zeu nu petrece în noi!

Dragostea de aproapele
Să înţelegem că, în aceas-

tă stare fi ind, noi punem mai 
presus de dragostea lui Dum-
nezeu şi a aproapelui, lucru-
rile cele vremelnice ce le are 
aproapele nostru de la Dum-
nezeu. Dumnezeiescul Apos-
tol Pavel zice: „Nimeni să nu 
caute ale sale, ci fi ecare pe 
ale aproapelui“ (I Corinteni 
10, 24; Filipeni 2, 4). Dacă nu 
vom uita această învăţătură, 
ne vom uşura împlinirea în-
văţăturii Sfi ntei Evanghelii 
de azi, în care Mântuitorul 
ne porunceşte să iubim pe 
vrăjmaşi. Căci căutând noi 
folosul şi binele aproapelui, 
permanent ne vom bucura de 
sporirea şi fericirea lui, pe ca-
re o vom socoti ca a noastră. 
Şi aşa, dragostea de Dumne-
zeu şi de aproapele va rămâ-
ne pururea între noi.

În întuneric
Deci, preadreaptă, prea-

sfântă şi preaînaltă este po-
runca iubirii de vrăjmaşi. Iar 
dacă nouă ni se pare grea şi 
cu anevoie de împlinit, aces-
ta este semn că nu avem în 
inima noastră nici cât de pu-
ţin dragostea de Dumnezeu şi 
de aproapele. Trăind astfel, ne 
afl ăm în întunericul urii, al 
invidiei, al pizmei, al slavei 
deşarte şi al, altor patimi gre-
le, iar roadele Duhului Sfânt, 
care sunt dragostea, pacea, 
bucuria, îndelunga răbdare, 
şi toate celelalte pe care le ara-
tă Sfântul Apostol Pavel, nu 
au loc în sufl etele noastre.

Fără aşteptări
Zice Domnul, iarăşi, în 

Evanghelia de astăzi: „De iu-
biţi pe cei ce vă iubesc, ce mul-
ţumită veţi avea? Că şi păcă-
toşii iubesc pe cei ce îi iubesc 
pe ei. Şi, de faceţi bine celor 
ce vă fac vouă bine, ce mulţu-
mire puteţi avea? Că şi păcă-
toşii acelaşi lucru fac. Şi, da-
că daţi împrumut celor de la 
care nădăjduiţi să luaţi îna-
poi, ce plată aveţi? Doar şi pă-
cătoşii dau împrumut păcăto-
şilor, ca să primească înapoi. 
Voi iubiţi pe vrăjmaşii voştri 
şi faceţi bine şi daţi împru-
mut, nimic nădăjduind în 
schimb şi plata voastră va fi  
multă şi veţi fi  fi ii Celui Prea-
înalt, căci El este bun cu cei 
nemulţumitori şi răi.“ (Luca 
6, 32-35). (…)

Iubiţi credincioşi,
Până aici am vorbit de câ-

tă slavă şi cinste se vor în-
vrednici cei ce vor avea în 
sufl etele lor dragostea de 
Dumnezeu şi de aproapele şi 
se vor sili să îndeplinească 
porunca Sfi ntei Evanghelii 
de astăzi de a iubi pe vrăj-
maşii lor. Acum să ne între-
băm: Oare au existat în Le-
gea Veche şi cea Nouă oa-
meni care s-au ridicat cu fap-
ta la această desăvârşită dra-
goste a iubirii de vrăjmaşi?

La această întrebare vom 
răspunde cu cuvintele dumne-
zeieştii Scripturi şi vom arăta 
că mulţi au ajuns a îndeplini 
această sfântă poruncă a iubi-

rii de vrăjmaşi, atât în Legea 
Veche cât şi în cea Nouă.

David
Mai întâi să ne aducem 

aminte de proorocul şi împă-
ratul David, care, încă cu o 
mie de ani înainte de veni-
rea Domnului, s-a sârguit a 
împlini cu fapta aceasta sfân-
tă şi dumnezeiască poruncă.

Cine a citit în Sfânta Scrip-
tură, ştie câtă ură avea rege-
le Saul asupra lui David şi câ-
tă vreme l-a prigonit şi căuta 
în tot chipul să-l piardă, cum 
însuşi David zice către Iona-
tan, prietenul său: „Viu este 
Dumnezeu şi viu este sufl etul 
tău, că precum am zis, n-a ră-
mas fără numai un pas între 
mine şi moarte“ (I Regi 20, 3), 
prin aceasta arătând cât de 
aprig era prigonit de Saul, spre 
a-l omorî. Iar proorocul David 
nu s-a răzbunat pe Saul când 
i-a căzut în mâini că putea 
prea lesne să-l omoare. Căci 
Saul dormea greu în peşteră 
şi David i-a tăiat numai poa-
la hainei lui spre mărturie, 
dar de viaţa lui nu s-a atins 
(I Regi 24, 12-13).

Şi a doua oară, când împă-
ratul Saul dormea în mijlocul 
taberei sale noaptea, David, 
venind, i-a luat suliţa de la 
cap şi vasul cu apă, şi iarăşi 
nu s-a atins de viaţa lui, mă-
car că adesea îl îndemna să-L 
omoare atunci pe Saul (I Regi 
26, 6-22). Ba şi mai mult, când 
împăratul Saul a fost lovit de 
un duh rău de la Dumnezeu, 
David venea şi-i cânta din har-
fă, gonind duhul cel rău de la 
el (I Regi, 19, 9).

Iisus Hristos
Iar în Legea Harului cel 

dintâi care a îndeplinit cu 
lucrul şi cu cuvântul aceas-
tă Evanghelie, a fost Însuşi 
Domnul nostru Iisus Hris-
tos, Care nu numai că învă-
ţa porunca iubirii de vrăj-
maşi, ci El întâi a îndepli-
nit-o cu lucrul. Atunci când 
era pe cruce, S-a rugat Pă-
rintelui Său să ierte pe cei 
ce L-au răstignit, zicând: 
„Părinte, iartă-le lor, că nu 
ştiu ce fac!“ (Luca 23, 34).

La fel şi Sfântul Apostol şi 
arhidiacon Ştefan, uşa muce-
nicilor, a împlinit porunca iu-
birii de vrăjmaşi, căci plecân-
du-şi genunchii, s-a rugat lui 
Dumnezeu pentru iertarea 
păcatelor celor ce îl ucideau 
cu pietre, zicând: „Doamne, 
primeşte duhul meu... şi nu 
le socoti lor păcatul acesta! Şi 
zicând acestea, a adormit“ 
(Fapte 7, 59-60).

La fel au făcut şi ceilalţi 
apostoli, care fi ind ocărâţi, mân-
gâiau pe vrăjmaşii lor (I Co-
rinteni 4, 11-13). Prin această 
mare virtute a iubirii de vrăj-
maşi, au strălucit în lume mi-
lioane de martiri, de ierarhi, 
de mărturisitori şi cuvioşi pă-
rinţi şi toţi care în veacul de 
acum au purtat în mintea şi 
în inima lor, dragostea de Dum-
nezeu şi de aproapele.

Părintele Ilie Cleopa
(Titlul şi intertitlurile 

aparţin redacţiei)

ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Predică la Duminica a XIX-a după Rusalii – Predica de pe munte

Porunca iubirii de vrăjmaşi

(săptămâna 30 septembrie – 6 octombrie)

30  Vi Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi 
Gaiani (Post. Nu se fac nunţi)

1  Sâ (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman 
Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac şi Iosif de la Bisericani (Nu se fac nunţi)

2  Du Sf. Sfi nţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara. Duminica a XIX-a după 
Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 
31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 7, voscr. 5

3 Lu Sf. Sfi nţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 Ma Sf. Sfi nţit Mc. Ierotei, ep. Atenei
5  Mi Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail şi Daniil de la M. Turnu (Post. Nu se 

fac nunţi)
6 Jo Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida

Calendar Creştin Ortodox
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea 
pentru conţinutul anunţurilor.

Completaţi CITEŢ acest talon şi veţi beneficia GRATUIT de două 
anunţuri de mică publicitate! Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de 
mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că-
toare“ se taxează integral. Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE 

la sediul redacţiei, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, Sibiu

Anunțuri GRATUITE 
prin SMS! 

Trimiteți textul prin mesaj la 
telefon 0731.361.966 (tarif 

normal), iar anunțul va apărea 
în următoarea ediție tipărită a 
ziarului. Oferta se adresează 

doar persoanelor fi zice.

Adoptă un PRIETEN !
Ei se aleg cu o FAMILIE, tu cu un prieten pe viaţă!

Primăria oraşului Avrig îi aşteaptă pe avrigeni şi pe locuitorii localităţiilor 
aparţinătoare, la adăpostul de câini din fosta unitate militară, pentru a adopta 

un câine. Aceştia vor fi  deparazitaţi şi vaccinaţi.

Program: luni – vineri – 10:00-18:00  Contact: 0744330789

Adoptă, 
NU cumpăra!

ANGAJĂRI

ANGAJĂM PERSONAL 
CURĂŢENIE ÎN SALA 
DE CINEMATOGRAF 
PROMENADA SIBIU: 

2000 RON + 20 BONURI 
DE MASĂ.

RELAȚII TEL.: 
0735.300.387  
0722.763.974  
031.101.21.39

¤ Lg Construct Imob angajează 
muncitori califi caţi și necalifi caţi 
în construcţii, interior și exterior. 
Oferim unele dintre cele mai bu-
ne salarii de pe piaţă, în funcţie 
de competenţele fi ecăruia. Șan-
tierele sunt în Sibiu. Oferta de 
muncă este pe perioadă nede-
terminată. Telefon 
0756-844.565

¤ Pensiunea Mirani caută cola-
boratori ospătari/ajutori de os-
pătari, pentru perioada verii și 
evenimente. Tel.: 0741-225.865

¤ Companie de transport 
internațional angajează șoferi 
C+E începători/cu experiență 
în condiții avantajoase. Diurnă 
+ Angajare ofi cială cu tot pa-
chetul social inclus. Transport 
dus-întors asigurat de către fi r-
mă. Se lucrează 6 săptămâni 
pe comunitate cu 2 săptaă-
mâni acasă, plătite conform le-
gii. Curse Germania - Elveția 
sau BENELUX ( prelată sau 
containere). Detalii la telefon 
0729-157.428, Ionuț

¤ Fabrică belgiană din industria 
prelucrării metalelor recrutează 
sudori Mig/MAG/INOX/TIG cu 
experienţă în domeniu și cunoș-
tinţe minime de lb. engleză. Sa-
lariul variază în funcţie de orele 
prestate. Minim net 450 euro/
săpt., posibilitatea ore supli-
mentare. Informaţii la telefon 
0744-850.578

¤ Angajăm muncitori pricepuți 
în amenajări interioare. Firma 
oferă pentru angajați salariu 
atractiv, diurnă deplasare, caza-
re bună, angajare din prima zi, 
decontare analize, decontare 
abonament dacă e cazul. Mai 
multe detalii la telefon 0752-
337.085

¤ Pensiune – restaurant anga-
jează: ospătar, ajutori de bucă-
tar și cameristă. Pentru mai 
multe detalii apelaţi nr. de tel: 
0735-532.225

¤ SC Ariontec SRL, fi rmă cu ca-
pital integral german, cu acti-
vitate din septembrie 2007 în 
Mediaș, producător de conec-
tori industriali pentru aparatu-
ră, angajează MUNCITORI 
NECALIFICAȚI. Oferă loc de 
muncă asigurat pe termen 
lung, salariu corespunzător, ti-
chete de masă, ore suplimen-
tare plătite conform legislației. 
Cerințe: Seriozitate și punctua-
litate; Dexteritate foarte bună 
pentru montajul manual; Ve-
dere bună pentru verifi carea și 
asigurarea calității; Disponibili-
tate program de 3 schimburi. 
Mai multe informaţii, la tele-
fon 0269-841.126 sau la se-
diul societății din strada Iuliu 
Maniu nr. 2A, între orele 
08:00 – 16:30

SERVICII

¤ Broker de asigurări, efectuez 
¤ COȘ FUM SIB S.R.L. Servicii 
profesioniste curăţare și inspec-
ţie: coșuri de fum, șeminee, ca-
zane, sobe. Tel.: 0741-781.582

¤ Transport basculabil agregate 
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de balastieră – nisip, balast, 
sort, piatră spartă etc., la un 
preţ convenabil, negociabil. Te-
lefon 0751-074.414

¤ Construim case pe structura 
de lemn oriunde în ţară. Casele 
se realizează la comandă, pe te-
renul proprietarului. Preţul este 
de 260 euro/mp la cheie și in-
clude materialele necesare și 
manopera. Telefon 
0728-496.289

¤ Ofer transport pentru animale 
pe toată raza judeţului Sibiu. In-
formaţii la telefon 0747-537.059

¤ Efectuez transport marfă, zil-
nic, pe traseul Sibiu – Mediaș. 
Informaţii la telefon 
0722-218.765

¤ Persoană fi zică autorizată 
execută lucrări de zidărie, faian-
ţă, rigips, piatră și instalaţii sa-
nitare. Informaţii la telefon 
0753-474.862

¤ Transport 2,5 mc: balastru, 
sorturi, nisip și piatră. Preţ 180 
lei. Tel. 0746-788.218

¤ Broker de asigurări, efectuez 
orice fel de asigurare: asigurări 
de sănătate private cu acoperire 
internaţională și naţională, pen-
sii private, fonduri pentru studii-
le copiilor, asigurări de protecţie 
a familiei, investiţii, RCA, Casco, 
locuinţe, medicale de călătorie 
etc. Tel.: 0744-396.115

¤ Caut om la animale, condiţii 
bune. Pentru mai multe infor-
maţii, sunaţi la nr. de telefon 
0785-579.283

¤ Echipă Dumbrăveni execu-
tăm lucrări de amenajări interi-
oare și exterioare, case la roșu, 
faianţe, gresie, tencuieli, polis-
trien, decorativă. Preţurile sunt 
negociabile. Lucrăm și la fi rme 
și la particulari. Telefon 
0749-885.482

SCHIMBURI

¤ Schimb casă în Porumbacu 
de Sus cu o garsonieră în Sibiu. 
Tel. 0746 085573. (1.10)

IMOBILIARE

¤ Închiriez apartament la casă, în 
Sibiu, compus din: 3 camere, bu-
cătărie, 2 băi, cămară, debara, 
hol, acces la curte și grădină. 
Informații la telefon 0722-579753.

¤ Vând casă, 5 camere, 4 băi, 
cu teren 1600 mp, situată în 
Arpașu de Sus nr. 316. Relații la 
tel. 0736652484.

¤ Caut să închiriez cameră cu 
baie în Municipiul Sibiu.

Tel. 0742704335

¤ Închiriez apartament mobilat, 
3 camere, Calea Turnișorului. 
Telefon: 0741-547.666.

¤ Închiriez apartament la casă, 
spaţios, la parter, bucătărie ma-
re, cu baie și scară de acces la 
etaj unde se afl ă 2 dormitoare, 
birou și baie, cu utilităţi separa-
te, zonă bună, după fabrica de 
bere, aproape de mall, spital și 
gară. Preţ 350 euro negociabil. 
Relaţii la telefon 0751-313.230

AUTO

¤ Vând VW Golf 5, an fab. 
2006, preţ 2690 euro, negocia-
bil. Tel.: 0744-890.180

Vând Mașină de Epocă – 
DACIA 1300, gri 83, an 

fabricație 1979, 
în stare bună de funcționare, 
cu revizia tehnică la zi, cu nu-

meroase piese de schimb. 
Pentru detalii sunați la mobil 

– 0745.116.637  

Târg de produse bio

În fiecare vineri, între orele 11.00 şi 18.00, în 
Piaţa Huet are loc târgul de produse bio, unde 
sibienii pot găsi legume, fructe, produse din 

lapte şi produse apicole.
Evenimentul este organizat de Biserica 

Evanghelică şi SC Pieţe Sibiu S.A.

ANUNŢ DE ANGAJARE

pentru complexul de servicii destinate copilului cu cerințe 
educative și sociale speciale, Fundația Un copil, o 

speranță, acronim UCOS, cu sediul în Municipiul Sibiu, 
Aleea Streiu, nr. 8. 

Fundația UCOS este un ONG de utilitate publică, cu o acti-
vitate continuă de 24 ani, reprezentativ la nivel local și 

național. 

Condițiile de angajare sunt avantajoase și atractive! 

Detalii suplimentare puteți obține la nr. de telefon 0743-174472, 
sau pe adresa de e-mail micheltheop@yahoo.fr /ucos@ucos.ro. 

Va asteptam bucuroși sa faceti parte din echipa noastra!

ANGAJĂM 
absolvenți de studii superioare 

de psihologie 
și psihopedagogie specială 

ACORD DE MEDIU

Q STEM LAB MEDIAȘ SRL anunță publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ”CONSTRUIRE ANSAMBLU DE FUNCŢIUNI 
MIXTE: ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, COMERŢ, SĂNĂTATE, 
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, ÎMPREJMUIRE, AMENA-
JĂRI EXTERIOARE, OPERAŢIUNI NOTARIALE, ORGANIZARE 
DE ŞANTIER ÎN BAZA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 154/2022“ 
propus a fi  amplasat în Mediaș, str. Stadionului fn. identi-
fi cat prin CF 116006, județul Sibiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipo-
dromului, nr.2A și la sediul titularului Q STEM LAB MEDIAȘ 
SRL, str. George Enescu, nr.3, Mediaș, județul Sibiu, în zi-
lele de luni-joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 
8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Sibiu.

Vând Audi A4, an fabricaţie 
2011, motor 2.0, 120 CP, 

euro 5, 200.000 km.

Preţ 8.250 euro. Informaţii la 
telefon 0726 766 566.

DIVERSE

¤ Societate comercială vinde 
umerașe vrac (confecţionate 
din plastic, lemn, metal), di-
verse modele import Germa-
nia. Preţ avantajos. Informaţii 
la telefon 0744.522.563.

¤ Societate comercială vinde 
umerașe vrac (confecţionate 
din plastic, lemn, metal), di-
verse modele import Germa-
nia. Preţ avantajos. 
Informaţii la telefon 
0744.522.563.

¤ Vând: covoare ţărănești, 
feţe de masă cusute și ţesu-
te, costume populare ţără-
nești pentru fete și băieţi. In-
formaţii la telefon 
0747-404.347

¤ Vând schiuri ATOMIC 165 cm, 
la preţul de 100 lei. Tel. 0771 
279380. (1.10)

¤ Vând: oţel lat de 3 cm; sâr-
mă de 3 mm; roată dinţată 

pentru mașină; unelte zugră-
vit; târnacop, costume imper-
meabile din foi cart și altele. 
Toate la jumătate de preţ. Te-
lefon 0269-820.114

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele Florea Constantin-Se-
bastian, emis de ,,Universitatea 
Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea 
de Drept. Îl declar nul.
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Elevii lui Hoyo le-au ali-
nat fanilor dorul de bas-
chet. Şi nu oricum, 
ci cu o victorie în faţa 
unei echipe cu pretenţii 
la podium. CSU Sibiu 
a învins FC Argeş Piteşti 
90-87 (12-14, 30-21, 18-23, 
30-29), miercuri seară, 
în Sala Transilvania, 
în primul meci 
din actuala stagiune 
a Ligii Naţionale de bas-
chet masculin.

Dan GREAVU

Miguel Angel Hoyo a în-
ceput cu Blumbergs, Dra-
goste, Machon, Walton şi Ca-
gan. O echipă aproape nouă 
faţă de sezonul trecut, doar 
Mirel Dragoste regăsindu-se 
şi în garnitura actuală.

CSU Sibiu a început mo-
dest, „departe de nivelul pe 
care ni-l dorim“, după cum 
simţea Hoyo înaintea par-
tidei. Elevii săi au marcat 
doar 12 puncte în primul 
sfert, pe care l-au cedat la 
o posesie. Ai noştri au punc-
tat totuşi la „impresia ar-
tistică“, fi ind cei care au 
deschis scorul. Altfel, a fost 
un prim sfert echilibrat, în 
care echipele au alternat 
la conducere.

În cea de-a doua perioa-
dă, sibienii au revenit în 
forţă. Au preluat conduce-
rea (17-14), au punctat din 
toate poziţiile şi au crescut 
diferenţa pe tabelă la 10 
puncte, 42-32 cu 10 secun-
de înainte de pauză, Dra-
gan Zekovic reuşind să re-
ducă cu o triplă pe ultimul 
atac piteştean, 42-35.

Sfert pierdut de sibieni
După pauză, piteştenii 

au redus la 42-39 şi au în-
cercat să se apere mai bi-

ne decât în sfertul prece-
dent. Toate eforturile lor 
au fost în zadar, sibienii re-
uşind să se păstreze la câr-
ma jocului şi refăcând cele 
10 puncte diferenţă, 54-44 
după 5 minute de la relu-
are. În scurt timp, tabela 
indica 58-47, cea mai ma-
re distanţă între cele 2 echi-
pe din întreaga partidă. Pâ-
nă la intrarea în ultimul 
sfert, oaspeţii au recuperat 
însă din nou, după un fa-
ult tehnic la Miguel Hoyo, 
prea aprins la marginea te-

renului, şi apoi un fault ne-
sportiv. Tabela s-a strâns 
la 60-58, astfel că fi nalul 
se anunţa incandescent.

Final gestionat bine
În nici două minute din 

ultima perioadă, s-a făcut 
61-62, dar CSU s-a ţinut 
bine şi a revenit la condu-
cere, fără să izbutească în-
să şi desprinderea decisi-
vă. Cu mai puţin de 4 mi-
nute înainte de final, echi-
pa sibiană conducea cu 
84-75, cele 9 puncte fiind 

însă aproape spulberate 
chiar în ultimele secunde. 
Meciul a devenit pe mu-
chie de cuţit cu doar 6 se-
cunde înainte de final, la 
89-87. Am avut însă ata-
cul, am gestionat perfect, 
iar Blumbergs, al doilea 
marcator al echipei sibie-
ne în acest meci, a închis 
tabela la 90-87.

În etapa următoare, C-
SU Sibiu va juca sâmbă-
tă 8 octombrie, în depla-
sare, la CSM VSKC Mier-
curea Ciuc.

Aruncările 
de la distanţă

Cheia succesului sibienilor 
în acest meci a fost aruncarea 
de la distanţă, procentajul de 
reuşită depăşind 50 la sută. 
„Vulturii“ au trimis în coş 13 
din cele 25 de aruncări de-a 
lungul meciului, spre satisfac-
ţia fanilor prezenţi la meci, fi -
ecare reuşită fi ind salutată cu 
urale. „Sunt fericit. Victoriile 
sunt importante, mai ales în 
primul meci. Sunt cu adevă-
rat fericit pentru băieţi. Au 
muncit din greu. Am luptat 
de la început până la fi nal să 
facem un joc bun şi apreciez 
suportul fanilor. Ne-au ajutat 
în momentele difi cile”, a de-
clarat Miguel Hoyo, antreno-
rul CSU Sibiu, la fi nal.

S-au remarcat
CSU Sibiu: Manchon 

Crespo 25 puncte, 3 recupe-
rări, 8 pase decisive, Blum-
bergs 24 pct, 9 recuperări şi 
2 pase decisive, Reid Wal-
ton 10 pct, 6 recuperări, Io-
nescu 10 pct., 3 pase decisi-
ve, 2 recuperări, Cagan 
Ozkan 7 pct., 3 pase decisi-
ve, Dragoste 6 pct, 3 recu-
perări, 2 pase decisive, Barro 
4 pct., 4 recuperări, Dorde-
vic 4 pct, 1 recuperare

„Vulturii“ au debutat cu victorie!
CSU Sibiu a intrat cu dreptul în noul sezon al Ligii Naţionale de baschet masculin, 
90-87 (42-35) cu FC Argeş Piteşti, în Sala Transilvania

Liga Naţională de baschet 
masculin se desfăşoară înce-
pând din acest an într-un for-
mat nou. Cele 18 echipe parti-
cipante sunt împărţite în două 
conferinţe. Echipa noastră face 
parte din Conferinţa A, alături 
de U-BT Cluj-Napoca, SCM U 
Craiova, FC Argeş Basketball, 
CS Rapid Bucureşti, CSM 
Miercurea Ciuc, CSM Petrolul 
Ploieşti, CSM Târgu Mureş, 
CSM Târgu Jiu. Primele cinci 
echipe la fi nalul jocurilor 
tur-retur vor continua lupta 
pentru play-off, în timp ce ulti-
mele patru clasate vor merge 
în play-out.

Noul format al Ligii

CSC 1599 Şelimbăr întâl-
neşte Steaua Bucureşti, sâm-
bătă de la ora 12, la Rm. 
Vâlcea, meci în cadrul run-
dei a 8-a din Liga 2 la fot-
bal. „Călăreţii roşii“ sunt op-
timişti, chiar dacă miercuri 
după-amiază, în Cupa Ro-
mâniei, au ratat califi carea 
în grupe, 0-4 (0-0) cu Petro-
lul Ploieşti, la Mediaş.

Elevii lui Eugen Beza au 
făcut un joc consistent, cu câ-
teva mari ocazii de gol în ac-
tul secund, după ce ploieştea-
nul Marian Huja a rupt echi-
librul în minutul 56. Din pă-
cate, toate eforturile şelimbă-
renilor au fost zădărnicite în 
minutul 79, când Velisar a 
prins un şut de zile mari, din 
alergare, care a sporit diferen-
ţa la 2-0. Găzarii au mai per-
forat de două ori poarta „că-

lăreţilor“, în minutele 89 şi 
90+3, prin Simon Măzărache, 
când jocul era deja decis.

Joc consistent
CSC Şelimbăr a impre-

sionat în cea mai mare par-
te a partidei, făcând faţă cu 
brio adversarei din Super-
Ligă. A controlat ostilităţi-
le în prima jumătate de oră, 
iar după ce a încasat pri-
mul gol a ieşit curajos la 
joc, având două faze fru-
moase la poarta lui Leitner. 
Mai întâi, Curtean a găsit 
o pasă de maestru, cu exte-
riorul, care l-a pus în pozi-
ţie bună pe Gele (‘62), şu-
tul acestuia din careu fi ind 
respins cu difi cultate de por-
tar, după care Manole (‘69) 
a ratat milimetric ţinta cu 
un şut spre colţul lung.

CSC Şelimbăr: Silveanu 
– Monea, Natea (Vişa ‘76), 
Dandea (cpt.), D. Tătar – 
Cărăruş (Man 80’), Curtean, 
Buzan (Ursu 59’), Mir. Ma-
nole – Ciocâlteu (Raicea 59’), 
Gele (Cârstean 80’). Antre-
nor: Eugen Beza

„Călăreţii“ revin în campionat
FC Hermannstadt se în-

toarce în campionatul intern, 
unde a impresionat întreaga 
sufl are fotbalistică de la noi. 
Duminică 2 octombrie, de la 
ora 13, întâlneşte Sepsi Sf. 
Gheorghe, la Mediaş, un ad-
versar cu care, în mod obişnu-
it, încheie la egalitate, având 
în vedere palmaresul întâlni-
rilor directe de până acum în 
prima ligă: 4 remize (de două 
ori 1-1 şi de două ori 2-2) şi o 
înfrângere (1-2, în februarie 
anul trecut)

O echipă „răsfăţată“
Elevii lui Măldărăşanu au 

de înfruntat o echipă „răsfă-
ţată“, capabilă de rezultate 
notabile. Cu obiectivul clar de 
a prinde play-off-ul, Sepsi a 
avut parte de rezultate ciuda-
te până acum, în special 0-0 

acasă, cu UTA sau 0-1, tot aca-
să, cu CS Mioveni, la începu-
tul acestei luni, dar şi un 7-0 
cu FC Botoşani, în runda pre-
cedentă. Reprezentantă a Ro-
mâniei în competiţiile europe-
ne în acest an, a demonstrat 
că se simte bine în deplasare, 
unde a reuşit două victorii: 1-0 
la Universitatea Cluj şi 2-1 la 
Chindia Târgovişte.

Cu prima şansă
Ai noştri încep să pară fa-

voriţi dacă e să ne luăm după 
parcursul de până acum, cu 6 
victorii şi 4 rezultate de ega-
litate în cele 10 partide dispu-
tate. Dacă ar fi  să dăm Ceza-
rului ce e al Cezarului, ulti-
mele trei victorii au fost însă 
extrem de norocoase, cu go-
luri în fi nal de meci, ba chiar 
două în minutele de prelun-

gire. Ca urmare, e de urmă-
rit dacă cele 3 succese au fost 
doar rodul întâmplării sau 
echipa sibiană are forţa de a 
decide soarta partidelor până 
în ultima secundă.

Pentru partida de sâm-
bătă, Măldărăşanu îl are la 
dispoziţie şi pe atacantul 
Matko Babic, transferat săp-
tămâna trecută oarecum sur-
prinzător, având în vedere 
problemele fi nanciare cu ca-
re se confruntă clubul. 
„Matko Babic este un vârf 
de atac croat, fost interna-
ţional U21(3 selecţii), care 
a fost format la academia de 
tineret a clubului Dinamo 
Zagreb. Atacantul în vârstă 
de 24 de ani mai poate evo-
lua şi ca mijlocaş stânga sau 
ca vârf retras“, a transmis 
FC Hermannstadt.

FCH - Sepsi, la Mediaş

Tinerii piloţi sibieni au 
participat în weekendul 
trecut la Transylvanian 
Trophy 2022, întrecere des-
făşurată pe circuitul Skat 
Kart din Tg. Secuiesc. 14 de 
la Road Runner Racing 
Team şi 2 de la Sibiu 
Racing Team. Andrei 
Laurenţiu DRANCA – 
la Rotax Club, Evan 
VINTILĂ – la clasa Mini 
Rotax şi Andrei Dorin 
BÂRSAN – la clasa Promo, 
s-au impus în fi nale.

Dan GREAVU

La clasa Mini Rotax, Evan 
VINTILĂ, pilotul Sibiu Ra-
cing Team, a revenit la for-

ma de la începutul sezonu-
lui, reuşind să se impună a-
tât în prefi nală, cât şi-n fi na-
lă. Mai mult, în marea fi na-
lă a stabilit şi cel mai bun 
timp pe un tur de circuit, 
58.847 sec. Comăniciu PO-
PA (Road Runner Racing 
Team) a venit pe 3 în fi nală, 
după un loc 5 în prefi nală.

La Rotax Club, din 6 piloţi 
care au luat startul, nu mai 
puţin de cinci au reprezentat 
Road Runner Racing Team. 
În fi nală s-a impus Andrei 
Laurenţiu DRANCA, acesta 
fi ind urmat de Tudor Armand 
CIULEANU (A.C.S. 7 MO-
TORSPORT). Pe 3 a venit 
Ioan Theodor NICOARĂ, ur-

mătoarele locuri fi ind ocupa-
te în ordine de Fabian Gabri-
el REBEGEL, David Adrian 
CIOLOCA şi Radu Bogdan 
TUDOR. În prefi nală, cursa 
a fost adjudecată de Tudor 
Armand CIULEANU, sibie-
nii venind în ordinea: Ioan 
Theodor NICOARĂ, Andrei 
Laurenţiu DRANCA, David 
Adrian CIOLOCA, Fabian 
Gabriel REBEGEL şi Radu 
Bogdan TUDOR.

Clasa Promo a revenit unui 
alt sibian. Andrei Dorin BÂR-
SAN (Road Runner Racing 
Team) a câştigat fi nala, după 
ce în prefi nală se clasase pe 
locul 6. Colegul său Daniel 
Sergiu TUDOR a prins locul 

4 în prefi nală şi locul 7 în fi -
nală, în timp ce Alexandru 
Nicolae LUPU, tot de la Road 
Runner Racing Team, a ter-
minat pe 9 atât în prefi nală 
cât şi-n fi nală.

Pe circuit
La Junior Rotax, Mircea 

Marco PĂTRU de la Sibiu Ra-
cing Team a venit pe trei în fi -
nală, după un loc patru în pre-
fi nală, când a suferit o pena-
lizare de 10 secunde pentru 
„producerea intenţionată a 
unui incident pe pistă“. Sibi-
anul Sebastian VASILE a ter-
minat pe 8 în fi nală, după un 
loc 9 în prefi nală, iar colegul 
său Nicolae POPA a avut par-

te de o întrecere „de uitat re-
pede“, ieşit din cursă în prefi -
nală şi un loc 9 în fi nală, cu 
doar 4 tururi efectuate din 13.

La Clasa Micro Rotax, Şte-
fan Cristian ŢÂNŢAR (Road 
Runner Racing Team) a înche-
iat pe 4 în fi nala competiţiei, 
după un loc 4 în prefi nală.

La Senior Rotax, în pre-
finală, Bogdan Mihai BO-
GOIU (Road Runner Ra-
cing Team) a terminat pe 
4, iar în finală pe 6, în timp 
ce David TOMA (Road 
Runner Racing Team) a în-
cheiat pe 9 în prefinală şi 
pe 4 în finală. 

Campioni la Transylvanian Trophy
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