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Apă Canal Sibiu, una dintre cele mai vechi companii sibiene, care asigură zi de zi elementul 
vital al vieţii pentru sibieni, împlineşte 128 de ani de existenţă. Cu o evoluţie spectaculoasă 
de-a lungul anilor, Apă Canal Sibiu îşi continua dezvoltarea şi implementează în continuare 
proiecte, astfel încât un număr tot mai mare de cetăţeni să beneficieze de apă potabilă 
şi de sisteme de canalizare moderne. Dacă în jurul anului 1900 Apă Canal Sibiu deservea 
aproximativ 30 000 de locuitori, cât avea municipiul pe atunci, acum deserveşte peste 300 
000 de locuitori din judeţele Sibiu şi Braşov.  Paginile 6-7

„Ceai. La samovar”. 
Duminică în Muzeul ASTRA
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Obligaţi cu amenzi 
să-şi reabiliteze clădirile
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„Noi suntem români!” - 
Spectacol omagial dedicat 
Zilei Naţionale a României
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PUMA Club și Hwarang dau noi 
campioni, la Open Balkan Cup!
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Apă Canal Sibiu, de 128 
de ani în serviciul sibienilor

Biblioteca Universităţii „Lucian Bla-
ga” din Sibiu va fi  gazda prezentării 
volumului „Culese din rural”, editat 
de Valer Simion Cosma şi Emanuel 
Modoc. Evenimentul va avea loc luni, 
de la ora 18.00.

Volumul inaugurează colecţia „Stu-
dii Rurale” a Editurii ULBS, prin care 
se urmăreşte construirea în timp a u-
nei colecţii de titluri încadrabile unor 
domenii diferite, precum antropologia, 
istoria, sociologia, ştiinţele politice sau 
studiile literare, care să contribuie la 
o mai bună cunoaştere a lumilor rura-
le trecute şi prezente.

„În cadrul evenimentului de pre-
zentare a volumului ne propunem să 
avem o discuţie despre mizele docu-
mentării interdisciplinare a satelor şi 
a problematicilor specifi ce diverselor 
comunităţi pornind de la experienţa 
de lucru în cadrul acestui proiect”, ex-
plică Valer Simion Cosma.

La discuţie vor participa, pe lângă 
cei doi editori, respectiv Valer Simion 
Cosma şi Emanuel Modoc, o parte din 
autorii rezidenţi – Andrada Lăutaru, 
Maria Amarinei, Florin Dumitrescu, 
Bogdan Coşa – , directoarea instituţi-
ei (MJIAZ) care a derulat proiectul, Co-
rina Bejinariu, directorul editurii ULBS, 
Vlad Pojoga şi doi critici literari inte-
resaţi de lumea rurală şi de producţia 
artistică recentă – Maria Chiorean şi 
Mihnea Bâlici.

Volumul „Culese 
din rural”, publicat 
recent la Editura 
ULBS şi lansat la Mu-
zeul Judeţean de Is-
torie şi Artă Zalău, 
reprezintă ultima eta-
pă a unui proiect de 
documentare a rura-
lului contemporan.

Prezentarea volumului „Culese din rural” la Biblioteca ULBS

Următoarea ediţie a săptămânalului Mesagerul de Sibiu apare vineri,, 9 decembrie

Sibiul sărbătoreşte Ziua Naţională a României
În săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie sibienii şi 

turiştii vor avea parte de numeroase evenimente artis-
tice şi culturale.

Ziua Naţională a României va fi  sărbătorită la Sibiu prin-
tr-o serie de evenimente organizate de administraţia loca-
lă şi judeţeană prin instituţiile culturale din subordine.

Cel mai aşteptat eveniment de 1 Decembrie, cu o 
tradiţie de peste un deceniu, este spectacolul „Noi sun-

tem români”, pregătit cu dăruire şi multă muncă de 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Cindrelul Junii” Sibiu. 

Din programul pregătiti pentru Ziua Naţională a Ro-
mâniei nu vor lipsi nici tradiţionala Retragere cu Tor-
ţe a studenţilor Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, expoziţii şi spectacole de teatru şi muzică. 
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Consiliul Judeţean Sibiu anunţă licitaţia 
pentru construcţia noului spital judeţean
¤ Daniela Cîmpean: Pacientul, în centrul atenţiei. Raluca Turcan: Proiectul nu poate fi ignorat de niciun politician, indiferent de culoarea sa politică
Luni a fost publicat 
în Sistemul Electronic 
de Achiziţii Publice (SEAP) 
şi a fost transmis spre postare 
şi în Jurnalul Ofi cial 
al Uniunii Europene anunţul 
privind achiziţia lucrărilor 
de construire şi echipare medi-
cală a Noului Spital Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sibiu.

Daniela Cîmpean: ”Ne dorim 
un spital în care pacienţii să vi-
nă cu încrederea că vor avea par-
te de un act medical de calitate”

Anunţul a fost făcut de către Con-
siliul Judeţean Sibiu, instituţie ca-
re s-a ocupat de acest proiect. Pre-
şedinta Daniela Cîmpean a spus în 
mai multe rânduri că prin acest spi-
tal în Sibiu se va produce o schim-
bare în sistemul medical: pacientul 
va fi  pus în centrul atenţiei.

„Viziunea noastră este de a adu-
ce prin toate mijloacele pacientul în 
centrul atenţiei: modul de organi-
zare, sistemul de informatizare, de-
signul de interior, condiţiile de ca-
zare la standarde europene, precum 
şi toate facilităţile de care dispune 
clădirea să se îmbine perfect cu o 
calitate ridicată a actului medical, 
prin grijă medicilor şi a tuturor ce-
lor care vor lucra aici. Ne dorim un 
spital în care pacienţii să vină cu 
încrederea că vor avea parte de un 
act medical de calitate, acces la a-
paratură performantă, fi ind trataţi 
de personal medical califi cat”, a mai 
spus Daniela Cîmpean.

Raluca Turcan: Un proiect 
la care s-a muncit masiv, 
cu răbdare şi cu mare atenţie

Deputatul de Sibiu Raluca Tur-
can susţine că proiectul noului 
spital sibian este foarte bine rea-
lizat şi nu poate fi  ignorat în ni-
cio evaluare de fi nanţare.

„Este un proiect la care preşedin-
ta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, îm-
preună cu echipa sa, munceşte din 
2017, un proiect asumat la nivel de 

guvern în 2020 când ocupam func-
ţia de vicepremier. Un proiect la ca-
re s-a muncit masiv, cu răbdare şi 
cu mare atenţie. Este un proiect ca-
re nu poate fi  ignorat în nicio eva-
luare de fi nanţare, pentru că a fost 
atât de bine făcut, încât nu poate fi  
ignorat de niciun politician, indife-
rent de culoarea sa politică.

Nimeni nu poate ignora un plan 
de investiţie în sistemul sanitar 
atât de bine realizat cum a fost 
acesta, cel realizat de către Con-
siliul Judeţean Sibiu”, a explicat 
Raluca Turcan.

Deputatul explică faptul că acest 
proiect este cel mai înaintat din punct 
de vedere al paşilor realizaţi şi nu 
poate fi  exceptat de la fi nanţare.

„Finanţările în sănătate, pe 
PNRR, au trecut prin diferite eta-
pe, iar prima schemă şi evalua-
re de investiţii în infrastructura 
sanitară a fost făcută în perioa-
da în care eram vicepremier, iar 
Marcel Boloş era ministrul Fon-
durilor Europene şi Nelu Tătar, 
Ministrul Sănătăţii.

Preocuparea noastră a fost atunci 
ca orice euro care vine din PNRR 
să fi e astfel direcţionat, încât con-
tractul să fi e încheiat până în anul 
2023 şi fi nalizat până în anul 2026. 
Este evident că am urmărit o alo-
care a fondurilor direct pe obiective 
de investiţii realizabile, iar proiec-
tul noului spital de urgenţă de la 

Sibiu, care este cel mai matur din 
acest punct de vedere, iată că a ajuns 
astăzi la faza lansării anunţului li-
citaţiei pentru construire.

Construcţia noului spital din 
Sibiu nu poate fi  neglijată în opor-
tunităţile de fi nanţare nici prin 
Programul Operaţional Sectorial, 
nici prin PNRR.

Ţinând cont de maturitatea pro-
iectului, de necesitatea lui pentru 
locuitorii judeţului Sibiu, cât şi 
pentru locuitorii din judeţele în-
vecinate, guvernul are obligaţia să 
sprijine fi nanţarea Noului Spital 
Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu”, 
a mai spus Raluca Turcan, preşe-
dinta organizaţiei PNL Sibiu.

Va costa 2,2 miliarde de lei
Valoarea totală estimată a con-

tractului de construire şi echipa-
re medicală a Noului Spital Cli-
nic Judeţean de Urgenţă Sibiu es-
te de 2.222.428.800,82 lei, fără 
TVA, cu un termen de execuţie 
previzionat de 34 de luni de la da-
ta semnării contractului.

De precizat este faptul că, pro-
cedura este derulată cu clauză sus-
pensivă, în sensul în care, Consi-
liul Judeţean Sibiu va semna con-
tractul de lucrări imediat după ce 
va fi  semnat contractul de fi nan-
ţare, după modelul urmat şi în ca-
zul extinderii şi modernizării Ae-
roportului Internaţional Sibiu.

Dată fi ind valoarea, amploarea 
şi importanţa investiţiei, Consiliul 
Judeţean Sibiu a publicat în luna 
iulie a acestui an un anunţ de in-
tenţie privind viitoarea licitaţie de 
construire a spitalului, oferind ast-
fel posibilitatea fi rmelor interesa-
te să-şi pregătească o strategie, 
pornind de la valoarea estimată şi 
o descriere succintă a proiectului.

Anunţul de intenţie a fost pu-
blicat în SEAP în data de 05.07.2022, 
cât şi în Jurnalul Ofi cial al Uniu-
nii Europene, în data de 07.07.2022.

„Prin publicarea în SEAP a 
anunţului privind achiziţia lucră-
rilor de construire şi echipare me-
dicală a Noului Spital Clinic Ju-
deţean de Urgenţă Sibiu, se face 
încă un pas spre realizarea celei 
mai mari şi mai dorite investiţii 
postdecembriste din judeţul Sibiu”, 
anunţă Consiliul Judeţean Sibiu 
într-un comunicat de presă.

Dotările cu tehnologie 
medicală de ultimă 
generaţie – jumătate 
din banii investiţiei

Aproximativ 50% din costuri-
le investiţiei sunt prevăzute pen-
tru dotări cu tehnologie medica-
lă de ultimă generaţie, special 
proiectate pentru spaţiile în care 
se va utiliza aparatura, se preci-
zează în documentaţiile prezen-
tate de Consiliul Judeţean.

Suprafaţa desfăşurată a con-
strucţiei, de 115.000 mp oferă spa-
ţiu generos atât pentru spaţiile 
de recepţie şi aşteptare, cât şi pen-
tru facilităţile medicale, inclusiv 
urgenţe. Pentru ambulanţe sunt 
prevăzute 13 locuri de parcare.

În primă fază, în noul spital 
vor fi  relocate 805 paturi de spi-
talizare continuă (620 adulţi şi 
185 copii) şi 90 de paturi pentru 
spitalizarea de zi. Este vorba de 
cele destinate cazurilor acute. Vor 
exista 108 paturi pentru îngrijiri 
critice în spital (UTI, USTAC, UTI 
pentru arşi etc.).

Partea de îngrijire pacienţi cro-
nici se va reloca într-o etapă ul-
terioară, clădirea prin forma ei fi -
ind uşor de extins. Între timp, 
aceştia vor benefi cia de condiţii 
îmbunătăţite prin dezaglomera-
rea spaţiilor actuale.

Energie verde
Noul spital va genera energie 

proprie prin 2.000 mp de panouri 
solare pentru încălzirea directă a 
apei şi 4.000 mp panouri fotovolta-
ice care realizează conversia radi-
aţiilor solare în energie electrică.

Construcţia va respecta norme-
le de efi cienţă energetică şi va dis-
pune de instalaţii de iluminat cu 
consum redus de energie. Este pre-
văzută folosirea pentru suprafeţe-
le vitrate ale faţadei a unor para-
solare reglabile cu control electric, 
amplasate în exteriorul clădirii.

Sistemul de ventilare este pro-
iectat pentru a contribui la creşte-
rea parametrilor de calitate a aeru-
lui în spaţiile spitaliceşti ce favori-
zează vindecarea bolnavilor şi îm-
piedică existenţa agenţilor poluanţi 
în încăperile închise.

Pentru fi nisaj, se vor folosi ma-
teriale de o calitate crescută, care 
nu permit dezvoltarea infecţiilor in-
tra spitaliceşti, se precizează în do-
cumentaţiile transmise de Consi-
liul Judeţean Sibiu.

Zeci de clădiri din cen-
trul istoric au fost reabi-
litate în ultimii 5 ani, ca 
urmare a acţiunilor Poli-
ţiei Locale

În urma verifi cărilor 
constante în teren în ulti-
mii 5 ani, Poliţia Locală a 
identifi cat 342 de imobile 
neîntreţinute. După apli-
carea de somaţii şi chiar 
amenzi, proprietarii a 235 
de clădiri din centrul isto-
ric al oraşului au înţeles 
că trebuie să îşi îngrijeas-
că proprietatea, efectuând 
lucrări de reparaţii la fa-
ţade şi/ sau acoperişuri în 
perioada 2018-2022.

Patrimoniul trebuie 
întreţinut

”Clădirile istorice fac 
parte din patrimoniul va-
loros al Sibiului, dar şi 
din imaginea inconfunda-
bilă a unui oraş care a 
aşezat istoria în prim-pla-
nul identităţii sale. Cea 
mai mare parte a acestor 

imobile sunt în proprieta-
te privată şi, de aceea, 
responsabilitatea îngriji-
rii lor le revine proprie-
tarilor. Ştim că lucrările 
sunt costisitoare, iar avi-
zarea dificilă, dar noi, ca 
administraţie locală, avem 
responsabilitatea de a ne 
asigura că imobilele sunt 
întreţinute corespunză-
tor, pentru a nu reprezen-
ta un pericol pentru pu-
blic. Poliţia Locală face în 
fiecare an verificări în 
acest sens, iar activitatea 
dă roade: în ultimii 5 ani, 
faţadele a peste 230 de 
imobile din centrul isto-
ric au fost reparate”, spu-
ne Astrid Fodor, primarul 
municipiului Sibiu.

Amenzi usturătoare
Astfel, cei care nu exe-

cută aceste reparaţii sunt 
pasibili de amenzi. Spre 
exemplu, în anul 2021, 
pentru nerespectarea pre-
vederilor H.C.L. nr. 

210/2001 art. 6 lit. (a) şi 
(b), privind Obligaţiile de 
întreţinere şi reparare a 
imobilelor, au fost aplica-
te 117 sancţiuni contra-
venţionale în sumă de 
76.000 lei. În plus, în ace-
laşi an, au fost emise 106 
somaţii proprietarilor a 
54 imobile neîntreţinute, 
situate în Centrul Istoric 
al municipiului Sibiu.

Anul acesta, în perioa-
da ianuarie-noiembrie, 
au fost aplicate 78 sanc-
ţiuni contravenţionale, în 
valoare de 67.000 lei, fi-
ind emise şi 53 de soma-
ţii către proprietarii a 13 
imobile situate în centrul 
istoric al Sibiului. Imobi-
lele neîntreţinute pentru 
care s-au aplicat sancţi-
uni şi somaţii sunt situ-
ate pe următoarele străzi: 
Ocnei, 9 Mai, Alexandru 
O d o b e s c u ,  S a m u e l 
Brukenthal, Avram Ian-
cu, George Coşbuc, Filar-
monicii, G-ral Magheru, 

Blănarilor, Papiu Ilari-
an, Mitropoliei, C-tin No-
ica, Turnului, Faurului, 
Pasajul Scărilor, Andrei 
Şaguna, Konrad Haas, 
Nouă, Pielarilor, Şelari-
lor, Manejului.

Controalele continuă
În cursul lunii noiem-

brie 2022 poliţiştii locali 
efectuează noi controale 
la acesta imobile pentru 
a verifica dacă proprieta-
rii au luat sau nu măsuri 
pentru reparaţii.

”Reamintim pe aceas-
tă cale proprietarilor clă-
dirilor aflate în centrul 
istoric al Sibiului că au 
obligaţia de a reface fa-
ţadele clădirilor pe care 
le deţin. În caz contrar, 
amenda este cuprinsă în-
tre 1.000 şi 2.000 de lei 
pentru persoane fizice şi 
între 1.500 şi 2.500 de lei 
pentru persoane juridi-
ce”, transmit reprezen-
tanţii Primăriei Sibiu.

Obligaţi cu amenzi să-şi reabiliteze clădirile
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LICITAŢIE

PIEȚE SIBIU S.A. organizează în data de 15.12.2022 orele 
12:00, la sediul societăţii din str. Calea Șurii Mari nr. 16A (Piaţa 
Obor), licitaţie pentru închirierea spaţiilor și terenurilor rămase 
libere din pieţele din Municipiul 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 05.12.2022. Termenul limită 

pentru înscrierea la licitaţie este 13.12.2022 ora 12.

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

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

PUBLICITATE

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!

PUBLICITATE

,,Ceai. La samovar.” este 
un eveniment cu scop de so-
cializare între vizitatori şi mu-
zeografi i muzeului ASTRA.

Clasicul ceai de mentă, 
din Deltă

La Gospodăria de pescar 
din Mahmudia, monument 
expus în Muzeul în aer liber, 
va fi  servit ceai făcut din men-
ta recoltată în timpul cerce-
tărilor de teren organizate 
anul acesta de Muzeul AS-
TRA în Delta Dunării. Cu al-
te cuvinte, va fi  recreat mo-
mentul arhaic al ceaiului bă-
ut de pescari ca pe vremuri, 
lângă o întindere de apă, din-
tr-un samovar făurit în Del-
tă. Wvenimentul va avea loc 
duminică, 27 noiembrie în-
tre orele 11.00 – 15.00, dar 
în caz de vreme nefavorabi-
lă, atelierul se amână.

Atelierele au loc în cadrul 
programului Comunităţi în 
Muzeul ASTRA. Sărbătoa-
rea Deltei, ediţia a VI-a.

Ce este samovarul
Samovarul este un vas tra-

diţional în care se fi erbea apa 
pentru ceai, fi ind un obiect cu 
o puternică rezonanţă pentru 
lipovenii din Dobrogea şi nu 
numai. Samovarul era un 
obiect foarte de preţ, fi ind pri-
mit într-un moment foarte im-
portant din viaţa oamenilor, 
de regulă ca dar de nuntă, şi 
întotdeauna avea un loc de 
cinste pe masa din camera bu-
nă a lipoveanului. Era un ele-
ment de socializare, pentru că 
în jurul lui se strângeau oa-
menii şi stăteau la poveşti. 
Ceaiul concentrat se toarnă 
în ceşcuţe sau pahare, se adau-
gă apă fi erbinte de la samo-

var, în funcţie de cât de con-
centrat dorim să îl servim. 
Ceaiul este îndulcit cu miere 
sau zahăr cubic. De regulă, 
ceaiul la samovar era servit 
de către fata cea mare din ca-
să sau de către gazdă şi cu o 
farfurioară cu dulceaţă.

Poveste de iarnă
Organizatorii evenimen-

tului vor pune în scenă o în-
treagă poveste a ceaiului de 
mentă în Deltă.

„Se apropie ora cinci sea-
ra. Chiar dacă e încă toamnă 
în calendar, e foarte frig şi se 
pregăteşte să ningă. Ai pus 
lemne în soba cu lijancă şi 
tragi puţin jăraticul cu dâr-
gul. Samovarul e pus în func-
ţiune. Pui apă în recipientul 
ce stă mereu la loc de cinste 
pe masă, în camera bună. 
Dintr-o pungă de hârtie iei 

câteva frunze de mentă şi le 
laşi la infuzat. Lângă samo-
var aduci serviciul cu ceainic 
şi ceşcuţe dedicate ritualului 
ceaiului. Pe o farfurioară, pre-
găteşti câteva cuburi de za-
hăr. Pui lângă şi un castron 
de sticlă cu gem de smochi-
ne şi câteva linguriţe. În ca-

meră a început să miroasă 
îmbietor a mentă. Te uiţi pe 
geam. Vecinii se apropie. Via-
ţa satului se va dezbate în 
curând aici ca în fi ecare sea-
ră de sâmbătă. Abia aştepţi. 
Momentul ceaiului a sosit!” 
au transmis reprezentanţii 
Muzeului ASTRA.

„Ceai. La samovar”. Duminică în Muzeul ASTRA.

În 1 decembrie, 
de la Sibiu, spunem 
într-un glas „NOI 
SUNTEM ROMÂNI!” 
prin spectacolul folcloric 
omonim, mult aşteptat 
de publicul sibian 
şi de românii 
din lumea întreagă. 

Evenimentul este orga-
nizat de Consiliul Judeţean 
Sibiu şi Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţio-
nale „Cindrelul-Junii” Si-
biu şi va fi  transmis în di-
rect pe canalul TVR1.

Eveniment 
devenit tradiţie

Pentru celebrarea Româ-
niei şi pentru toţi românii 
care preţuiesc valorile pa-
trimoniului cultural româ-
nesc, Consiliul Judeţean Si-
biu şi Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţiona-
le „Cindrelul-Junii” Sibiu 
oferă un dar special: spec-
tacolul extraordinar „Noi 
suntem români!”, organizat 

la Sala Transilvania din Si-
biu, în data de 1 decembrie 
2022, ora 14.30.

Conceptul artistic al 
spectacolului este semnat 
de manager Silvia Macrea 
şi aduce împreună invitaţi 
din ţara întreagă, alături 
de Ansamblul Folcloric Pro-
fesionist „Cindrelul-Junii 
Sibiului”, Ansamblul Fol-
cloric „Ceata Junilor” şi Or-
chestra „Lăutarii” din Chi-
şinău, dirijată de maestrul 
Nicolae Botgros.

Vedete ale scenei 
populare româneşti, 
la Sibiu

Vor intona Imnul „De-
şteaptă-te, române!” şi vor 
spune, prin cântecele lor „La 
mulţi ani, România!”, vede-
te ale scenei muzicii popu-
lare româneşti: Nicolae Fur-
dui Iancu, Irina Loghin, Ghe-
orghe Turda, Aneta Stan, 
Mioara Velicu, Nicoleta Voi-
ca, Constantin Enceanu, Ma-
riana Anghel, Cristian Fo-
dor, Ovidiu Homorodean, Tu-

dor Furdui Iancu, Adriana 
Anghel, Traian Stoiţă, Sîn-
ziana Ştefan, Bogdan Firu, 
Georgiana Necşa, Iulia Mi-
hai, Răzvan Năstăsescu, Ioa-
na Ştefan, Geanina Gavri-
lă, Cosmin Bîrlan, Paula Me-
drea, Daria Gâdea, Ina Chi-
riac, Oana Tomoiagă, Alina 
Pinca, Ilie Medrea, Alina Bî-
că şi Adrian Neamţu.

Periplul muzical-coregra-
fi c prin frumoasa Românie 
va fi  condus de vedeta TVR 
Iuliana Tudor.

„Noi suntem români!” – Spectacol omagial 
dedicat Zilei Naţionale a României
¤ Şi în acest an, de 1 decembrie, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” le va oferi sibienilor un regal folcloric memorabil

Vedete ale scenei folclorice naţionale vor cânta la Sibiu în cadrul spectacolului „Noi suntem români”

Accesul se face pe bază 
de invitaţie ce se distribuie 
în mod gratuit, în limita 
locurilor disponibile, înce-
pând de duminică, 27 no-
iembrie 2022, între orele 
12.00-18.00, la Sala 
Transilvania.

Spectacolul va fi  trans-
mis în direct pe canalul 
TVR 1, joi, 1 Decembrie 
2022, începând cu ora 
14.30. Accesul în sala de 
spectacol este permis până 
la ora 14.15.

Organizatori: Consiliul 
Judeţean Sibiu, Centrul 
Jude ţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale 
„Cindrelul-Junii” Sibiu

Acţiunile CJCPCT 
„Cindrelul-Junii” Sibiu sunt 
posibile cu fi nanţare din par-
tea Consiliului Judeţean Sibiu.

„Acţiune cofi nanţată de 
Primăria Municipiului Sibiu”

Sponsori: ROMGAZ, 
Scandia Food

Coproducător: TVR

Spectacol 
transmis în direct

Rezistenţa anticomunistă 
din Munţii Făgăraş, 
evocată la Şura 
Culturală Guşteriţa

Şura Culturală Guşteriţa va 
găzdui duminică, 27 no-
iembrie, de la ora 17.00 o 
dezbatere istorică pe tema 
rezistenţei anticomuniste 
din Munţii Făgăraş, în anii 
tulburi de după cel de al 
doilea război mondial.
Sub numele de „Rezistenţa 
anticomunistă din munţi: 
luptă, traumă, memorie”, 
participanţii vor avea ocazia 
să afl e mai multe despre o 
perioadă întunecată din is-
toria recentă a României 
care, până în anul 1990 a 
fost trecută sub tăcere sau 
falsifi cată grosolan de către 
regimul comunist.
În cadrul întâlnirii de la 
Şura Culturală Guşteriţa va 
fi invitată Ioana 
Hasu-Georgiev, jurnalist şi 
cercetător al istoriei co-
munismului, care le va 
vorbi celor prezenţi despre 
ce a însemnat rezistenţa 
anticomunistă din munţi.
„Cine sunt cei care au for-
mat grupurile de rezistenţă 
anticomunistă din Muntii 
Făgăraş? Care este moşte-
nirea acestei lupte, dar 
mai ales care este moşte-
nirea acestei perioade în 
societatea în care trăim? 
Vom vorbi şi despre trau-
ma transgeneraţională şi 
felul în care generaţia 
noastră este afectată de 
trecutul traumatic.
Doritorii sunt rugaţi să 
anunte prezenţa nunţaţi 
prezenţa la 0743006806”, 
a transmis preotul 
Alexandru Ioniţă, fondato-
rul şi administratorul Şurii 
Culturale Guşteriţa.

Pe scurt
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Zeci de sportivi sibieni 
fericiţi după Open 
Balkan Cup pentru copii, 
cadeţi, juniori şi seniori, 
competiţie organizată de 
Federaţia Română de 
Taekwon-do I.T.F., în 
perioada 17-20 noiem-
brie, în Sala Transilvania 
din Sibiu.

Mihai POPOVICI

Sportivii sibieni de la 
PUMA Club şi Hwarang 
s-au remarcat şi de aceas-
tă dată, la o întrecere la ca-
re au participat peste 400 
de sportivi din România, 
Grecia, Bulgaria, Slovenia, 
Slovacia, Bosnia şi Herţe-

govina. Cu peste 30 de me-
dalii de aur, 30 de argint 
şi 18 de bronz, PUMA Club 
Sibiu a fost cel mai premi-
at club din competiţie (lo-
cul I la categoria juniori I 
şi Juniori III şi II), în vre-
me ce Hwarang Sibiu a spo-
rit zestrea sibienilor cu 7 
medalii de aur, 5 de argint 
şi 10 de bronz (locul 1 pe 
clasamentul general pen-
tru seniori şi locul 3 pen-
tru juniori I).

Cu trei medalii de aur (la 
lupte individual, spargeri şi 
lupte echipe), Mario David, 
de la PUMA Club Sibiu, a 
fost desemnat cel mai bun 
junior din competiţie.

Campioni sibieni, la Open Balkan Cup!
PUMA Club Sibiu a fost cel mai premiat club din competiţie, în vreme ce Hwarang Sibiu 
a sporit zestrea sibienilor cu 7 medalii de aur, 5 de argint şi 10 de bronz

REZULTATE FEMININ
La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS I BLACK BELTS 1 DAN, 

PUMA Club Sibiu a avut sportive pe toate cele 3 poziţii ale podiumului. 
Ştefania Văcariu a luat titlul balcanic, Teodora Popa a terminat pe 2, iar 
Eva Tudosie pe 3.

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS I BLACK BELTS 2 
DAN, titlul balcanic a revenit Oanei Oltean (PUMA Club Sibiu)

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS II COLORED BELTS 4-1 
GUP – 14 ani, Ana-Maria Bordean (PUMA Club Sibiu) a urcat pe locul 3.

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS II COLORED BELTS 8-5 
GUP -14 ani, Sara Eunice Vararu şi Ana Medeea Vararu (ambele de la 
PUMA Club Sibiu) au urcat, la braţ, pe treapta a treia a podiumului.

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS III COLORED BELTS -8 
ani, Oana Radu (PUMA Club) a fost recompensată cu medalia de bronz.

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS III COLORED BELTS 
4-1 GUP -12 ani s-a remarcat Serena Maria Târnovan (PUMA Club 
Sibiu), cu o medalie de bronz.

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS III COLORED BELTS 
8-5 GUP – 10 ani, titlul a fost adjudecat de Daniela Maria Cândea 
(PUMA Club Sibiu)

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN JUNIORS III COLORED BELTS 8-5 GUP 
– 12 ani, Luiza Ioana Gavril (PUMA Club Sibiu) a obţinut medalia de argint.

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN SENIORS BLACK BELTS 1 DAN, 
Doris Pavaliuc (PUMA Club Sibiu) urcat pe locul doi, iar colega sa de 
club Lorena Brad a luat bronzul.

La INDIVIDUAL FEMALE PATTERN SENIORS COLORED BELTS, ti-
tlul a fost adjudecat de Monika Andreea Creţu (Hwarang Sibiu)

La INDIVIDUAL FEMALE POWER BREAKING JUNIORS I, Eva 
Tudosie (PUMA Club) a fost cea mai bună din competiţie, tânăra 
sportivă a PUMA Club Sibiu luând aurul.

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS I +2 GUP +65 KG, 
Maria Crina Orlăţan (Hwarang Sibiu) a luat medalia de aur.

Oana Oltean (PUMA Club Sibiu) a devenit campioană în compe-
tiţia balcanică la INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS I +2 
GUP -55 KG,

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS I 8-3 GUP -45 KG, 
argintul a revenit Cendanei Muntean (PUMA Club Sibiu)

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS I 8-3 GUP -55 KG, 
Ana Sarah Dobrescu (Hwarang Sibiu) a încheiat pe 2, în timp ce co-
lega sa de club Oana Alexandra Roşu a obţinut medalia de bronz.

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS II -14 ani – 35 KG, 
Sara Eunice Vararu a ieşit pe primul loc, iar Ana Medeea Vararu pe doi 
(ambele de la PUMA Club Sibiu)

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS II -14 ani – 40 KG, 
primele două poziţii au revenit sportivelor de la PUMA Club, prin Ana 
Maria Bordean (aur) şi Alexandra Elena Cândea (argint)

Antonia Tudor (PUMA Club) a luat titlul în competiţia balcanică la 
INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS II -14 ani – 55 KG

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS III -10 ani -30 KG, 
PUMA Club a avut din nou două sportive pe podium: Daniela Maria 
Cândea (aur) şi Ana Timea Ganfalean (argint).

Elena Emilia Muntean (Hwarang Sibiu) a fost a doua la INDIVIDUAL 
FEMALE SPARRING JUNIORS III -10 ani -45 KG

Tot a doua a terminat Petra Nicola Baciu (PUMA Club), la 
INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS III -12 ani -30 KG

Maria Zagan (PUMA Club Sibiu) a fost prima la INDIVIDUAL 
FEMALE SPARRING JUNIORS III -12 ani – 35 KG

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS III -12 YEARS -45 
KG, Ioana Luiza Gavril (PUMA Club Sibiu) a luat medalia de argint.

Michelle Dharma Ofanto (Hwarang) a luat bronzul la INDIVIDUAL 
FEMALE SPARRING JUNIORS III -12 ani – 50 KG

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS III -8 ani +24 KG, 
Cristina Georgiana Cosman (PUMA Club Sibiu) a terminat pe primul loc.

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING JUNIORS III – 8 ani -24 KG, PUMA 
Club Sibiu a mai luat o medalie de aur prin Carina Ştefania Partenie

La INDIVIDUAL FEMALE SPARRING SENIORS +2 GUP -50 KG, Doris Pavaluc 
(PUMA Club) a fost prima, iar colega sa de club Lorena Brad a terminat a doua.

Ştefania Răchiţan (PUMA Club Sibiu) a luat argintul la INDIVIDUAL 
FEMALE SPECIAL TECHNIQUES JUNIORS I

Tot argint a luat Diana Barbor (PUMA Club Sibiu), la INDIVIDUAL 
FEMALE SPECIAL TECHNIQUES JUNIORS III -10 ani

INDIVIDUAL FEMALE SPECIAL TECHNIQUES JUNIORS III -8 YEARS, 
Carina Ştefania Partenie (PUMA Club) a urcat din nou pe locul întâi

Elena Emilia Muntean (Hwarang Sibiu) a fost a treia la INDIVIDUAL 
FEMALE SPEED KICK JUNIORS III -10 ani

La INDIVIDUAL FEMALE SPEED KICK JUNIORS III -8 ani, Cristina 
Georgiana Cosman (PUMA Club Sibiu) a luat aurul.

REZULTATE MASCULIN
La INDIVIDUAL MALE PATTERN JUNIORS I BLACK BELTS 1 DAN, Daniel 

Ionel Cristache (Hwarang Sibiu) a luat locul trei.
La INDIVIDUAL MALE PATTERN JUNIORS I COLORED BELTS, primele 

două poziţii au fost ocupate în ordine de Radu Mareş şi respectiv Andrei Ioan 
Dobră, ambii de la Hwarang Sibiu, într-o probă la care au luat parte nu mai 
puţin de 35 de sportivi.

La INDIVIDUAL MALE PATTERN JUNIORS III COLORED BELTS – 6 ani, 
Mihai Gorcea (PUMA Club Sibiu) a fost cel mai bun din întrecere, în timp ce 
colegul său David Gândilă a terminat pe 3.

La INDIVIDUAL MALE PATTERN JUNIORS III COLORED BELTS 8-5 GUP 
-10 ani, Andrei Flavian Bucşa (PUMA Club) a încheiat al doilea, iar colegul 
său de club Alexandru Emanuel Popovici a terminat pe locul trei.

La INDIVIDUAL MALE PATTERN JUNIORS III COLORED BELTS 8-5 
GUP -12 ani am avut podium exclusiv sibian. Locul I – Petru Mitruş 
(Hwarang), locul II – Cezar Orgesan (PUMA Club), iar locul III – Patrick 
Ioan Horvat (PUMA Club Sibiu)

Teodor Băilă (Hwarang) a ieşit campion la INDIVIDUAL MALE 
PATTERN SENIORS BLACK BELTS 1 DAN, iar Vlad Văcariu (PUMA Club) 
a încheiat pe 2.

La INDIVIDUAL MALE PATTERN SENIORS BLACK BELTS 3 DAN, 
Alexandru Băilă (Hwarang) a luat argintul, iar George Radui (PUMA Club) a 
luat bronzul.

Mario David (PUMA Club) a fost cel mai bun la INDIVIDUAL MALE 
POWER BREAKING JUNIORS I.

Alexandru Băilă (Hwarang) a mai luat o medalie de argint, la INDIVIDUAL 
MALE POWER BREAKING SENIORS.

La INDIVIDUAL MALE POWER MEASUREMENT JUNIORS II -14 ani, 
Darius Iancu (PUMA Club) a luat medalia de bronz.

Mihai Gorcea şi David Gândilă (ambii de la PUMA Club) au urcat, în or-

dine, pe primele două poziţii ale podiumului la INDIVIDUAL MALE POWER 
MEASUREMENT JUNIORS III – 6 ani.

Tudor Ioan Secelean (PUMA Club) a luat argintul la INDIVIDUAL MALE 
POWER MEASUREMENT JUNIORS III – 8 ani.

Csaba Zoldy (PUMA Club) a încheiat pe doi la INDIVIDUAL MALE 
SPARRING JUNIORS I +2 GUP -56 KG

La INDIVIDUAL MALE SPARRING JUNIORS I +2 GUP -75 KG, Mario 
David (PUMA Club) a fost cel mai bun din competiţie, în vreme ce colegul său 
de club David Trînbiţaş a terminat pe trei.

Cristian Radu Ropotă (Hwarang) a fost locul 3 la INDIVIDUAL MALE 
SPARRING JUNIORS I 8-3 GUP – 62 KG.

Tot un loc trei a luat şi Ionuţ Matei Streza (PUMA Club) la INDIVIDUAL 
MALE SPARRING JUNIORS I 8-3 GUP -68 KG

Un loc trei a prins şi Darius Iancu (PUMA Club) la INDIVIDUAL MALE 
SPARRING JUNIORS II -14 ani +55 KG.

La INDIVIDUAL MALE SPARRING JUNIORS II -14 ani -55 KG, titlul i-a 
revenit lui Radu Ilieş (PUMA Club).

La INDIVIDUAL MALE SPARRING JUNIORS III -10 ani -25 KG am 
avut podium PUMA Club. Locul I – Paul Haralambie Todor, locul II – 
Marc David Eronim, locul III – Alexandru Emanuel Popovici

Octavian Roşca (PUMA Club) a luat argintul la INDIVIDUAL MALE 
SPARRING JUNIORS III -10 ani – 40 KG

Ricardo Toncean (PUMA Club) a luat titlul la INDIVIDUAL MALE 
SPARRING JUNIORS III -12 ani +50 KG

La INDIVIDUAL MALE SPARRING JUNIORS III -12 ani – 35 KG, Elisei 
Vararu (PUMA Club) a ocupat locul doi, adjudecându-şi medalia de argint.

Luca Cristian Cheraşcu (Hwarang) a câştigat la INDIVIDUAL MALE 
SPARRING JUNIORS III -12 ani – 45 KG, pe locul trei urcând un alt sibian, 
Tudor Miloşteanu (PUMA Club)

La INDIVIDUAL MALE SPARRING JUNIORS III -8 ani – 24 KG, Andrei 
Gândilă (PUMA Sibiu) a luat argintul.

La INDIVIDUAL MALE SPARRING SENIORS +2 GUP -70 KG, Vlad 
Văcariu (PUMA Club) a luat argintul, în timp ce sibianul Teodor Băilă 
(Hwarang) a terminat pe trei.

Radu Nicoară (PUMA Club) a luat aurul la INDIVIDUAL MALE SPARRING 
SENIORS +2 GUP -78 KG.

La INDIVIDUAL MALE SPARRING SENIORS 8-3 GUP -70 KG, titlul a fost 
adjudecat de Alexandru Tomescu (PUMA Club)

La INDIVIDUAL MALE SPECIAL TECHNIQUES JUNIORS I, David Trînbiţaş 
(PUMA Club) a luat argintul, în timp ce Paul Hadăr (PUMA Club) şi Cristian 
Radu Ropotă (Hwarang) au luat argintul.

La INDIVIDUAL MALE SPECIAL TECHNIQUES JUNIORS II -14 ani, Radu 
Ilieş (PUMA Club) a luat aurul, iar colegul său Bogdan Zagan a luat bronzul.

Andrei Flavian Bucşa (PUMA Club) s-a clasat al doilea la INDIVIDUAL 
MALE SPECIAL TECHNIQUES JUNIORS III – 10 ani.

Mihai Gorcea (PUMA Club) a fost primul la INDIVIDUAL MALE SPECIAL 
TECHNIQUES JUNIORS III – 6 ani, iar colegul său David Gândilă a luat argintul.

Robert Trînbiţaş (PUMA Club) a luat medalia de argint la INDIVIDUAL 
MALE SPECIAL TECHNIQUES JUNIORS III -8 ani.

Raul Hurdu (Hwarang) a urcat pe trei la INDIVIDUAL MALE SPECIAL 
TECHNIQUES SENIORS.

Flavian Andrei Bucşa (PUMA Club) a luat argintul la INDIVIDUAL MALE 
SPEED KICK JUNIORS III -10 ani.

La INDIVIDUAL MALE SPEED KICK JUNIORS III -6 ani, Mihai Gorcea 
(PUMA Club Sibiu) a fost din nou cel mai bun din întrecere, în timp ce colegul 
său David Gândilă a terminat pe 2.

La INDIVIDUAL MALE SPEED KICK JUNIORS III – 8 ani, Andrei Gândilă 
(PUMA Club) a câştigat competiţia

La PRE-ARRANGED SPARRING JUNIORS I, PUMA (Popa, Văcariu) a luat 
aurul, în timp ce Hwarang (Cristache, Orlăţan) a luat bronzul.

La TEAM MALE SPARRING JUNIORS I, titlul a fost adjudecat de PUMA 
Club, prin (BOCŞA, DAVID, HADĂR, LALA, NUTA DAVID, TRÎNBI�A�)

„Competiţia Balkan Open Cup 2022 a fost 
încheiată cu succes de către Hwarangi!

Sportivii au câştigat următoarele medalii:
Aur – Luca Cherăscu, junior III male sperring, -45kg
Aur – Petru Mitruş, junior III pattern, colored belts
Argint – Emilia Muntean, junior III female sparring, -45kg
Bronz – Emilia Muntean, speedckick
Bronz – Dharma Ofanto, junior III female sparring, -50kg
AUR Teodor Băilă – best senior overall
Tot astăzi (nr – sâmbătă) echipa a obţinut locul 1 pe 
clasamentul general pentru seniori şi locul 3 pentru juniori I
Menţiuni: Felix Blăjan, Casiana Răcăşan, Ştefan Roşca, 
Carla Şerban, Raul Măerean. 

Felicitări tuturor! Mulţumim susţinătorilor!“, 
Hwarang Sibiu.

PUMA CLUB SIBIU 
„PUMA CLUB 
Sibiu, campioni 
la Balkan Open 
Cup la categoria 
juniori I şi Juniori 
III şi II, la recent 
încheiata 
competiţie 
desfăşurată în 
Sala Transilvania 
Sibiu. Mulţumim 
tuturor celor 
implicaţi în buna 
desfăşurare a 
acestei competiţii 
internaţionale 
cu 420 de sportivi 
din 6 ţări.“ PUMA Club Sibiu a avut sportivi pe podium la majoritatea categoriilor 
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Dilema transportului public versus maşina personală
La fi nalul unui an în care investiţiile în transportul public din 

Sibiu au fost considerabile, ne-am gândit să facem o analiză re-
feritoare la argumentele utilizării transportului în comun versus 
autoturismul propriu.

Mulţi dintre noi se confruntă cu această dilemă: să investim într-o 
mașină personală sau să utilizăm transportul public? Ambele vari-
ante au argumente pro și contra, care pot fi  greu de cântărit.

În privinţa mașinilor personale cel mai mare avantaj al aces-
tora este că oferă confort. Puteţi să vă faceţi programul după 
cum doriţi, fără să vă faceţi griji cu privire la orare sau rute. Ma-
șina personală vă oferă de asemenea, un sentiment de inde-
pendenţă, fi ind mai confortabilă decât transportul public – pu-
teţi controla temperatura în care călătoriţi, muzica și alţi factori. 
Toate astea pot face călătoria mai plăcută.

Există însă și o serie de dezavantaje: achiziţionarea unei ma-
șini personale poate fi  costisitoare, iar preţul carburantului a 
crescut în ultima perioadă. Trebuie să luaţi de asemenea în con-
siderare costurile cu asigurările, taxele și întreţinerea mașinii. 
Pe lăngă toate astea, mai există și impactul asupra mediului. 
Mașinile produc emisii care contribuie la poluarea aerului și la 
schimbările climatice, la care mulţi dintre noi suntem sensibili 
și care pe termen lung pot cauza probleme de sănătate în spe-
cial celor mici.

De cealalată parte se afl ă opţiunea utilizării transportului pu-
blic. Principalul avantaj al transportului în comun este costul.

Dacă facem un calcul scurt, o persoană care face zilnic în me-
die 10 Km dus respectiv 10 Km întors de la muncă cu mașina pro-
prie, la un consum mediu de 8 litri la suta de km, ar consuma o 
medie de 50 de litri de carburant pe lună. La un pret mediu de 8 
lei/ litru de benzină rezultă un cost mediu de 400 de lei pe lună 
doar pentru trasport. în cazul motorinei, costul e ceva mai mare, 
preţul mediu al litrului de motorină fi nd de 8.28 lei/litru. în ca-
zul în care o familie are două mașini pe care le utilizează, costul 
este evident, dublu. Și asta doar pentru a ne deplasa la muncă !

Dacă ne referim la preţurile aferente transportului public în Si-
biu, un abonament pe 30 de zile calendaristice costă 86 de lei. 
Diferenţa, în cel mai bun caz, depășește 300 de lei pe lună, în fa-
voarea trasportului public, o sumă considerabilă pentru unii.

Ca atare, este incomparabil mai ieftin să te deplasezi cu mij-
loacele de transport în comun decât cu mașina personală.

Alte avantaje ale utilizării transportului public pe lângă cel 
de ordin material ar fi  acela că nu trebuie să conduci. După ce 
ieși obosit de la muncă și după 8 ore în care te-ai concentrat pe 
ce aveai de făcut, într-un autobuz te poţi relaxa și poţi să te lași 
condus până acasă.

Dacă ne referim la condiţiie de călătorie, transportul public 
din Sibiu a benefi ciat în ultimii doi ani de îmbunătăţiri conside-
rabile în ceea ce privește fl ota auto, așa încât cea mai mare par-
tea a acesteia este formată acum din autobuze noi, dotate cu 
toate opţiunile necesare unui transport public modern și con-
fortabil. Autobuzele sunt dotate cu sisteme audio-video pentru 
informarea călătorilor, aer condiţionat și încălzire, echipamen-
te pentru WiFi și prize USB pentru încărcarea aparatelor mobi-
le, rampă pentru accesul persoanelor care se deplasează cu că-
rucior rulant sau cu cărucior pentru copii.

Un alt aspect de luat în calcul este poluarea pe care o presu-
pune utilizarea mașinilor personale versus transport public. Pu-
tem spune că o mașină personală este utilizată în medie de do-
uă persoane pentru transportul spre și de la locul de muncă. în 
același timp, capacitatea medie a unui autobz de 12 metri este 
de 91 de locuri, iar al unui autobuz articulat, de 18 metri lungi-
me este de 158 de locuri pentru pasageri.

Ca atare, un autobuz scurt transportă un număr de pasageri 
egal cu cel transportat de 18 mașini pline la capacitate maxi-
mă. Dacă luăm însă în calcul numărul mediu de utilizatori amin-
tiţi mai sus și anume două persoane la o mașină, atunci vorbim 
de un număr de 45 de mașini mici care circulă pe șosele trans-
portănd persoanele care ar putea în mod normal încăpea într-un 
singur autobuz.

Dacă extrapolăm calculul la cazul unui autobuz articulat, aces-
ta ar transporta un număr de călători care în altă situaţie ar că-
lători utilizănd 79 de mașini mici. Credem că nu mai este cazul 
să detaliem gradul de poluare aferent acestui număr imens de 
mașini care circulă zilnic în oraș.

În fi nal, dacă luăm în calcul toate cele prezentate mai sus, cu 
toate lucrurile bune și cu toate neajunsurile transportului public, 

depinde de fi ecare dintre noi să ne facem propria analiză și să de-
cidem care variantă de transport ni se potrivește cel mai mult.

Tendinţa înregistrată în toate orașele mari, pornind dealtfel 
tot de la considerentele prezentate mai sus, este de a renunţa 
la mașinile personale în favoarea trasportului public. Este sin-
gura modalitate prin care se poate reduce trafi cul și poluarea 
din zonele foarte aglomerate. Faptul că fl otele auto în transpor-
tul public se îmbogăţesc în ultima perioadă cu autobuze cu emi-
sii reduse este încă un punct în plus adus în sensul reducerii gra-
dului de poluare și al creșterii calităţii mediului în care trăim.

Asadar, putem concluziona că orașele au o amprentă de car-
bon mai mică atunci când autobuzele sunt integrate în viaţa de 
zi cu zi. Mai puţine mașini pe drumuri înseamnă mai puţin tra-
fi c, iar mai puţin trafi c înseamnă că există mai puţine emisii de 
carbon și mai puţin timp pierdut pe drum. Ar exista mai mult 
spaţiu pentru bicicliști și pietoni să călătorească în siguranţă, iar 
oamenii ar ajunge la destinaţii mai repede datorită străzilor mai 
puţin aglomerate. Alegerea este a noastră !
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Tineretul Social Democrat Sibiu: Dependenţa de droguri 
şi tehnologie vs voluntariat şi implicare civică

Implicaţi activ în viaţa comunităţii, ti-
nerii social-democraţi din Sibiu au orga-
nizat, luni, la Sala Thalia, o dezbatere sin-
ceră şi deschisă despre problemele cu ca-
re se confruntă copiii şi tinerii, dar şi des-
pre soluţiile de combatere a violenţei şi a 
consumului de droguri.

Florian Giubega le-a vorbit tinerilor şi 
părinţilor prezenţi la eveniment despre 
Bullying şi Cyberbullying, fenomene om-
niprezente în şcoli şi în mediul online, ca-
re pot avea urmări dramatice pentru vic-
timele lor. Acesta a subliniat importanţa 
reacţiei celor care asistă la acte de umili-
re şi violenţă verbală asupra colegilor.

Importanţa sportului în viaţa noas-
tră a fost tema abordată de Dan Luca, 
preşedintele Organizaţiei Municipale 
TSD Sibiu, care l-a invitat în scenă pe 
colegul său Robert Frăţilă, campion na-
ţional la culturism. Acesta le-a împăr-
tăşit tinerilor experienţele sale în dru-
mul spre glorie.

O temă extrem de actuală, despre ca-
re prea puţin se vorbeşte deschis – Depen-
denţa de droguri -, a fost prezentată de 
Izabela Maioru, care a subliniat rolul ex-
trem de important pe care îl au părinţii, 
dascălii şi prietenii în alegerile pe care le 
fac tinerii.

Alexandru Macrea a vorbit despre De-
pendenţa de tehnologie, în special despre 
adicţia de telefonul mobil, care îi face pe 
tineri să ignore pericolele la care se ex-
pun în trafi c.

Venit de la Mediaş, Dennis Florian Mi-
huţ, un tânăr afl at în scaun cu rotile, a 
atras atenţia asupra faptului că dreptu-
rile persoanelor cu dizabilităţi sunt igno-
rate de autorităţile locale.

Preşedintele Organizaţiei Judeţene TSD 
Sibiu, Răzvan Munteanu, a vorbit despre 
Voluntariat şi implicarea civică, prezen-
tând acţiunile la care au participat tine-
rii social-democraţi în ultimul an.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa 
preşedintelui TSD Mihai Ghigiu, care a 

remarcat că soluţia la problemele cu care 
se confruntă tinerii este educaţia.

Dezbaterea despre violenţă şi consumul 
de droguri, organizată de tinerii social-de-
mocraţi din Sibiu, a adus la tribună voci 
importante ale comunităţii sibiene.

Părintele Constantin Necula, un neo-
bosit ocrotitor al celor afl aţi în nevoie şi 
promotor al acţiunilor de voluntariat, le-a 
oferit tinerilor sfaturi preţioase, izvorâte 
din decalogul lui Nicolae Steinhardt. I-a 
îndemnat să nu contenească să-şi iubeas-
că şi să-şi ajute aproapele, indiferent de 
poziţia socială în care ajung pe parcursul 
carierei politice.

Părintele Mihai Petian a vorbit despre 
importanţa credinţei şi a lecturii în for-
marea personalităţii tinerilor.

Cei doi profesori universitari care au 
răspuns invitaţiei tinerilor social-demo-
craţi, Adrian Pascu şi Romulus Iagăru, 
i-au felicitat pentru iniţiativa lor de a dez-
bate, sincer şi deschis, problemele cu ca-
re se confruntă tinerii: violenţa şi consu-
mul de droguri.

Directorul Crucii Roşii Sibiu, Ralu-
ca Morar, le-a împărtăşit tinerilor pro-
pria experienţă – de căutări, renunţări 
şi noi alegeri – în descoperirea profesi-
ei care te împlineşte, încurajându-i să-şi 
urmeze visul.

Reprezentantele Inspectoratului de Po-
liţie al Judeţului Sibiu, comisar Mihaela 
Paliştean şi comisar Mihaela Huzoaica, 
au prezentat acţiunile IPJ de combatere 
a violenţei, a consumului de droguri şi a 
fenomenului de bullying.

Dezbaterea a fost moderată de inspec-
torul şcolar general Marius Novac.

TSD Sibiu va continua campania dema-
rată cu patru luni în urmă, cu noi acţiuni. 
Scopul lor este să convingă cât mai mulţi 
tineri să se alăture campaniei de combate-
re a consumului de droguri şi a violenţei.

Organizaţia Judeţeană 
PSD Sibiu
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Cabinet Preşedintă

Consiliul Judeţean Sibiu a publicat în SEAP anunţul privind con-
struirea Noului Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Anunţul privind achiziţia lucrărilor de construire și echipare medicală a Noului Spital Cli-
nic Judeţean de Urgenţă Sibiu a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice 
(SEAP), fi ind transmis spre postare și în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene.

Anterior publicării, întreaga documentaţie a fost transmisă spre verifi care și Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Anunţul a fost încărcat în SEAP pe data de 18.11.2022 și publicat în 21.11.2021, sub 
nr. CN 1049654, iar termenul până la care fi rmele interesate își pot depune ofertele, prin 
încărcare în sistem, este 29 decembrie 2022, ora 15,00.

Analiza documentaţiilor va fi  realizată într-un termen de maxim 80 de zile lucrătoare 
de la data-limită de încărcare a ofertelor.

Valoarea totală estimată a contractului de construire și echipare medicală a Noului Spi-
tal Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este de 2.222.428.800,82 lei, fără TVA, cu un termen 
de execuţie previzionat de 34 de luni de la data semnării contractului.

De precizat este faptul că, procedura este derulată cu clauză suspensivă, în sensul în ca-
re, Consiliul Judeţean Sibiu va semna contractul de lucrări imediat după ce va fi  semnat 
contractul de fi nanţare, după modelul urmat și în cazul extinderii și modernizării Aeropor-
tului Internaţional Sibiu.

Dată fi ind valoarea, amploarea și importanţa investiţiei, Consiliul Judeţean Sibiu a pu-
blicat în luna iulie a acestui an un anunţ de intenţie privind viitoarea licitaţie de construi-
re a spitalului, oferind astfel posibilitatea fi rmelor interesate să-și pregătească o strategie, 
pornind de la valoarea estimată și o descriere succintă a proiectului. Anunţul de intenţie a 
fost publicat în SEAP în data de 05.07.2022, cât și în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene, 
în data de 07.07.2022.

Prin publicarea în SEAP a anunţului privind achiziţia lucrărilor de construire și echipare 
medicală a Noului Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, se face încă un pas spre reali-
zarea celei mai mari și mai dorite investiţii postdecembriste din judeţul Sibiu.
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Apă Canal Sibiu, una 
dintre cele mai vechi com-
panii sibiene, care asigură 
zi de zi elementul vital 
al vieţii pentru sibieni, 
împlineşte 128 de ani 
de existenţă. Cu o evoluţie 
spectaculoasă de-a lungul 
anilor, Apă Canal Sibiu 
îşi continua dezvoltarea 
şi implementează în conti-
nuare proiecte, astfel încât 
un număr tot mai mare
de cetăţeni să benefi cieze 
de apă potabilă şi de siste-
me de canalizare moderne.

Primă uzină de apă
Istoria apei în burgul Sibiu-

lui începe demult. În 1879 in-
ginerul german Salsbach pro-
punea captarea apei din subte-
ran, din Lunca Ştezii, consta-
tând un debit de 900 de litri/
minut, sufi cient pentru a aco-
peri consumul celor aproxima-
tiv 20.000 de locuitori ai Sibiu-
lui din acea vreme. La 1881, 
concluziile proiectului sunt pre-
zentate conducătorilor oraşu-
lui, care încep demersurile pen-
tru cumpărarea terenurilor din 
Lunca Ştezii. Acest lucru se fi -
nalizează în 1885, iar captarea 
este construită un an mai târ-
ziu. În 1893, se concesionează 
serviciul de alimentare cu apă 
a Sibiului fi rmei austriece Rum-
pel & Niklas, care realizează 
proiectul Salsbach. La 1894, 
concesiunea este transmisă de 
Rumpel &Niklas către Societa-
tea anonimă pentru instalaţii 
de apă, încălzit şi iluminat din 
Viena, care, la 25 noiembrie, 
pune în funcţiune Uzina de a-
pă din Lunca Ştezii, precum şi 
apaductul ce alimenta oraşul.

Dezvoltare continuă
Dezvoltarea reţelei şi a sur-

selor de captare au devenit o 
constantă, încercându-se în per-
manenţă acoperirea necesită-
ţilor crescânde generate de dez-
voltarea economică şi socială a 
Sibiului. La 1909 se pune în 
funcţiune aducţiunea de la Păl-
tiniş, care transporta apă din-
tr-o reţea de izvoare captată în 
zona Şanta. Reţeaua este dez-
voltată în 1922 şi 1928, când 
sunt captate izvoarele din zo-
na Dăgneasa şi Cotorăşti.

La 1909 este realizată, de 
către fi rma Siemens, o instala-
ţie de tratare a apei prin ozo-
nare, procedeu întâlnit la acea 
vreme doar în marile oraşe eu-
ropene. Ozonarea apei a exis-
tat până la 1923, când s-a tre-
cut la tratarea cu clor.

Cea mai importantă extinde-
re a capacităţilor de transport 
şi tratare a apei a venit însă în 
1965, când, pe râul Cibin, în 
amonte de localitatea Gura Râ-
ului, a fost realizată o captare, 
o aducţiune de 14,1 kilometri cu 
un diametru de 600 mm şi o sta-
ţie de tratare a apei în apropie-
rea oraşului, la ieşirea către lo-
calitatea Poplaca.

Nevoia de surse 
alternative de apă

Dezvoltarea industriei în e-
ra comunistă şi creşterea nu-
mărului de locuitori, la peste 
150.000 de persoane, a condus 

la necesitatea sporirii capaci-
tăţilor de producţie, astfel în-
cât, în 1979, este pusă în func-
ţiune o nouă aducţiune, de 1000 
mm, care alimenta Staţia de 
tratare Sibiu cu apă provenind 
de la Acumularea Gura Râu-
lui, complex hidroenergetic ce 
putea stoca 15,5 milioane me-
tri cubi de apă.

În 1990 s-a căutat o alterna-
tivă surselor deja „tradiţiona-
le”, studiile au indicat râul Sa-
du, iar proiectul realizat preve-
dea construcţia unei prize de 
captare, aducţiune de 16,8 ki-
lometri şi a unei noi staţii de 
tratare. Noua staţie de tratare, 
Sibiu Sud, nu a fost realizată 
în întregime, aportul de apă din 
sursa Sadu fi ind tratat în Sta-
ţia „Dumbrava”.

Sibiul, printre primele 
oraşe cu staţie de epurare

Sibiul se poate mândri şi cu 
faptul că a fost printre prime-
le oraşe din România cu un sis-
tem de canalizare conectat la 
staţia de epurare. Realizate în-
cepând cu 1908, canalizarea şi 
epurarea oraşului au continu-
at să se dezvolte în ritmul de 
creştere al oraşului. În 1970, a 
fost construită o nouă staţie de 
epurare a apelor uzate, ampla-
sată la 5 kilometri de Sibiu, pe 
teritorul comunei Şelimbăr.

Un pas important în dezvol-
tarea serviciilor de apă şi cana-
lizare l-a constituit aprobarea, 
în 2002, a Proiectului privind 
reabilitarea sistemului de ali-
mentare cu apă şi al canaliză-
rii din municipiul Sibiu, fi nan-
ţat din fonduri Ispa. Lucrările 
au început în 2004 şi au vizat 
reabilitarea Staţiei de tratare 
a apei „Dumbrava”, a Staţiei 
de epurare, reabilitarea şi ex-
tinderea reţelelor de canaliza-

re, precum şi contorizarea şi 
monitorizarea reţelelor de dis-
tribuţie. Valoarea investiţiei se 
ridică la 37.588.000 euro, din 
care 25.560.000 euro grant din 
partea Uniunii Europene, 
10.000.000 euro credit BERD 
garantat de municipalitatea si-
biană, şi 2.028.000 euro contri-
butie directă a societăţii Apă 
Canal Sibiu SA.

Transformarea 
în operator regional

Anul 2009 a adus o creşte-
re importantă a ariei deservi-
te, peste 240.000 de locuitori 
benefi ciind de serviciile socie-
tăţii Apă Canal Sibiu SA. Trans-
formarea în operator regional 
a presupus preluarea servicii-
lor în două oraşe din judeţul 
Sibiu – Cisnădie şi Avrig, pre-
cum şi în municipiul Făgăraş 
din judeţul Braşov, Apă Canal 
Sibiu SA devenind al doilea 
operator din România cu ser-
vicii inter-judeţene.

Pentru continuarea lucră-
rilor de modernizare în toate 
localităţile deservite, Apă Ca-
nal Sibiu SA a derulat un am-
plu proiect de extindere si re-
abilitare a infrastructurii prin 
POS Mediu de aproape 100 de 
milioane de euro, reuşind să 
creeze premisele asigurării 
unor servicii de calitate pen-
tru numeroase localităţi afl a-
te în aria de operare.

Proiect de milioane
La ora actuală SC Apă Ca-

nal are în stadiul de implemen-
tare „Proiectul regional de dez-
voltare a infrastructurii de apa 
şi apă uzată în judeţele Sibiu 
şi Braşov”, un proiect care se 
ridică la 225.527.742 de euro, 
la care se adaugă TVA. Pro-
iect este cofi nanţat din Fondul 

de Coeziune prin Programul 
Operaţional Infrastructură Ma-
re 2014-2020, iar contractual 
de fi nanţare a fost aprobat cu 
numărul 445/06.01.2021. De-
cizia de aprobare a fost emisă 
CEE cu numărul C(2022) 1728 
din 16.03.2022 pentru valoa-
rea de 84.269.322 euro pentru 
etapa I a Proiectului (până la 
fi nalul anului 2023). Investiţi-
ile din cadrul Proiectului au 
fost aprobate în totalitate, dar 
pentru etapa a II- a a proiec-
tului se va emite o nouă Deci-
zie de Finanţare prin noul pro-
gram (după 2023), respectiv 
Programul Operaţional de Dez-
voltare Durabilă.

Proiectul este amplasat în ju-
detele Sibiu si Brasov şi vor be-
nefi cia de aceste municipiul Si-
biu şi municipiul Făgăraş, ora-
şele Avrig (cu localitatea apar-
ţinătoare Săcădate ), Sălişte (cu 
localităţile aparţinătoare Galeş, 
Sibiel, Săcel, Fântânele, Vale, 
Mag), Cisnădie (cu localitatea 
aparţinătoare Cisnădioara), 
Miercurea Sibiului (cu localită-
ţile aparţinătoare Apoldu de Sus 
şi Dobârca) şi Ocna Sibiului, 12 
comune din judeţul Sibiu – Ti-
lişca, Răşinari, Poplaca, Cristi-
an, Sadu, Şura Mică, Şura Ma-
re, Şelimbăr (cu satele aparţi-
nătoare Bungard, Mohu, Veş-
tem), Slimnic (cu satul aparţi-
nător Ruşi), Roşia (cu satele a-
parţinătoare Nou, Daia, Caşolţ), 
Vurpăr, Racoviţa şi 5 comune 
din judeţul Braşov – Lisa (pen-
tru satul aparţinător Pojorta), 
Mândra (cu satele aparţinătoa-
re Toderiţa şi Ileni), Recea (cu 
satele aparţinătoare Iaşi , Săs-
ciori, Săvăstreni, Berivoi, Gu-
ra Văii şi Dejani), Voila (cu sa-
tele aparţinătoare Voievodeni 
şi Dridif) şi Beclean (cu satul 
aparţinător Hurez).

Apă Canal Sibiu, de 128 de
¤Dacă în jurul anului 1900 Apă Canal Sibiu deservea aproximativ 30 000 de locuitori, cât ave

Anul acesta, în perioada 28-30 septembrie, Apă Canal Sibiu a găzduit 
”Forumul Regional al Apei „Dunăre-Europa de Est”, cel mai mare eve-
niment de acest fel, organizat de ARA, alături de compania Apă Canal 
Sibiu. Cea de-a 22-a ediţie a evenimentului a adunat 75 de fi rme im-
portante din toată lumea, antreprenori şi experţi în industria apei, dis-
puşi să explice cum funcţionează echipamentele folosite pentru moder-
nizarea a tot ce ţine de reţeaua apă canal. Pe lista invitaţilor s-au afl at 
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, Kalanithy 
Vairavamoorthy, Director executiv al Asociaţiei Internaţionale a Apei, 
Oliver Loeber – Secretar General al Federaţiei Europene a Asociaţiilor 
Naţionale de Apă, Johannes Lohaus, Director general al Asociaţiei 
Germane a Apei şi Secretar General al Asociaţiei Europene a Apei.

Eveniment de talie mondială

LAURENŢIU TUDORICĂ | 
Inginer Şef Exploatare Apă Canal Sibiu

 „Anul acesta împlinim 128 de ani de 
activitate, o activitate laborioasă, încărcată 
de experienţe, provocări, investiţii, activităţi 
desfăşurate pentru a asigura populaţiei un 
produs bun de calitate, care se încadrează în 
normele europene. Societatea Apă Canal a 
trecut prin două investiţii majore, din 
fonduri europene, care s-au axat în special pe 
localităţile mari, urmând ca în aceşti ani să 
dezvoltăm un împrumut şi o fi nanţare prin 
POIM, care este dedicat localităţilor mai 
mici, cu 2000 – 10 000 de locuitori. Aceste 
investiţii vor fi  destul de mari în localităţile 
pe care noi le administrăm, sunt 30 de 
localităţi, în judeţul Sibiu şi în Făgăraş. 
Avem în administrare 14 staţii de epurare, 6 
puncte de tratare a ape potabile şi o 
multitudine de instalaţii de distribuţie apă şi 
colectare apă uzată. Suntem într-un 
continuu proces de dezvoltare, urmând să 
preluăm, în viitorul apropiat, încă trei 
localităţi, este vorba de Orlat, Gura Râului şi 
Voila. Prin acest program de fi nanare POIM 
vom investi în aducţiuni de apă care vor 
transporta apa potabilă prelucrată, tratată, 
din Sibiu, de la cele două uzine de apă, spre 
ocalităţile unde sursa de apă nu este în 
parametri. Este vorba de aducţiuneade 34 de 
kilometri care va duce spre zona Mărginimea 
Sibiului, în zona Sălişte. Se vor schimba 
aducţiunile de la Avrig, vom alimenta zona 
Roşia cu apă din Sibiu, se vor moderniza şi 
construi rezervoare noi de apă pentru 
stocarea apei potabile, se vor înlocui foarte 
multe reţele de apă şi canal, în aşa fel încât 
să oferim un serviciu de calitate locuitorilor.
Prin această dezvoltare se asigură, pe lângă 
calitatea apei potabile, şi o funcţionare 
normală a canalizării. Lucrurile se vor 
rezolva odată cu aceste investiţii şi cu cele 
care sunt dezvoltate deprimării prin celelalte 
investiţii, Anghel Saligny şi PNRR.
Le urez «La Mulţi Ani» tuturor colegilor! 
Aşteptăm infuzie de capital tânăr în societate, 
pentru a duce această muncă mai departe.“

ECONOMIST DAN-VALERIU MITEA | Director Economic Apă Canal Sibiu
 „Este o onoare pentru mine să 
transmit, în calitate de director 
economic la Apă Canal Sibiu, un 
mesaj de felcitare cu ocazia 
împlinirii a 128 de ani de la prima 
conectare la o staţie de tratare a 
apei potabile a oraşului Sibiu. Acest 
mesaj de felicitare este aresat, în 
primul rînd colegilor mei, angajaţi 
ai Apă Canal, conducerii societăţii, 
de ieri şi de azi, colaboratorilor 
noştri, clienţilor noştri, ca şi 
prim-benefi ciari ai serviciilor oferite 
şi, nu în ultimul rând, Primăriei 
Municipiului Sibiu, care a 
contribuit şi contribuie decisiv la 
dezvoltarea reţelei de apă din 
oraşul nostru.“
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Reportaj: Faţa nevăzută a Păltinişului. „Nu oricine 
are onoarea să lucreze într-un loc atât de frumos”
Când a răsărit soarele marţi dimineaţă 
Ivan Constantin avea deja aproape trei 
ore de muncă şi câteva zeci de kilometri 
de drumuri deszăpezite. Domnul 
Constantin este şofer la Soma şi iarna 
aceasta se ocupă de deszăpezirea 
Păltinişului. Începe programul la ora 
04:00 dimineaţa, când pregăteşte maşi-
na, apoi urcă sus, la munte. Scopul este 
ca la prima oră, când soseşte autobuzul 
Tursib şi apar primii turişti în staţiu-
ne, toate parcările să fi e curăţate, iar 
drumurile principale fără un centime-
tru pătrat de polei.

Luni a nins pentru prima oară iarna a-
ceasta în zona Sibiului. În vreme la în oraş 
ploua mocăneşte, la Păltiniş se depunea 
un frumos strat de zăpadă. 11 centimetri 
au măsurat meteorologii. Ivan Constantin 
şi-a petrecut aproape întreaga zi patru-
lând în faţă şi spate, asigurându-se că ză-
pada nu acoperă şoselele.

„Treceam cu lama în faţă şi cu sare în 
spate şi câteva minute mai târziu se pu-
nea la loc. Până nu s-a potolit puţin nin-
soarea n-am reuşit să curăţ complet asfal-
tul”, spune şoferul Soma.

A ajuns acasă pe la 19:00 seara şi la 
04:00 dimineaţa a luat-o de la capăt. A 
urcat în staţiune bucurându-se de un pe-
isaj superb, cu brazi încărcaţi de omăt şi 
un cer senin plin de stele. Minus 3 gra-
de Celsius şi aer curat. Toată zăpada to-
pită cu o zi înainte s-a transformat pes-
te noapte în polei. I-a luat câteva ore bu-
ne până ce toate drumurile au fost elibe-
rate de gheţuş, iar zăpada din parcări 
dată pe margine.

„Acum e totuşi bine pentru că nu sunt 
maşini parcate pe drum şi nu e înghesu-
ială, dar când o să înceapă sezonul de 
schi şi săniuş cu siguranţă o să fi e mul-
te maşini. Sper ca oamenii să înţeleagă 
şi să folosească parcările existente pen-
tru că le curăţăm pentru ei. Nu este o i-
dee bună să parcheze pe marginea dru-
mului pentru că ne va fi  foarte greu să 
trecem cu maşina de deszăpezit”, poves-
teşte domnul Constantin, în timp ce stă 
cu un ochi la drum şi celălalt pe camera 
de fi lmat care transmite cum funcţionea-
ză sărăriţa din spatele autospecialei.

A plecat cu aproape şase tone de sare 
de la baza Soma de pe strada Henri Coan-
dă şi în funcţie de cât de îngheţate sunt 
şoselele este posibil să utilizeze toată 
cantitatea. Face aproximativ o sută de 
kilometri de fi ecare dată când urcă la 
Păltiniş. Priorităţile lui sunt staţiile de 
autobuz, parcările, zone de acces către 
pârtii – Onceşti şi Arena Platoş – schi-
tul şi hotelurile.

„Avem contract la meteo şi ne anunţă 
prognoza zi de zi. Pe urmă, ţinem legătu-
ră cu o persoană care stă aici şi în momen-
tul în care cade primul fulg deja ne-a su-
nat imediat să venim. Dacă temperatura 
nu scade la zero grade sau sub limita în-
gheţului nu este nevoie să urcăm în fi eca-
re zi”, povesteşte Ivan Constantin.

Domnul Constantin este unul dintre 
cei mai vechi angajaţi ai Soma Sibiu, lu-
crând la compania de salubrizare încă 
din 2016. Înainte de asta a fost şofer pro-
fesionist pe comunitate. Printre altele, a 
lucrat pentru o companie din Cisnădie 

care funcţiona sub umbrela Renault şi 
transporta piese auto pentru linia teh-
nologică a diferitelor fabrici de maşini 
din Europa. Nouă ani a străbătut bătrâ-
nul continent din Franţa până în Româ-
nia şi din Elveţia până în Slovenia. Pe 
urmă a vrut să-şi cumpere propria locu-
inţă şi să se retragă acasă.

Când nu deszăpezeşte Păltinişul, Ivan 
Constantin lucrează pe maşinile de spă-
lat străzi în Sibiu sau pe cele care mă-
tură trotuarele.

„Eu mă declar foarte mulţumit. Avem 
maşini noi, investiţii foarte bune, trebuie 

doar să ne îngrijim de ele. Pe urmă, ui-
taţi-vă ce frumos e aici. Sincer vă spun că 
nu oricine are onoarea să lucreze într-un 
loc atât de frumos cum e Păltinişul. Sunt 
turişti care vin din toate colţurile ţării aici 
şi pe urmă vor povesti peste tot cât de cu-
rată e staţiunea şi cum sunt curăţate dru-
murile. E o mândrie şi o responsabilitate”, 
mai spune Ivan Constantin.

Începând cu iarna aceasta Soma Sibiu 
se ocupă şi de deszăpezirea Sibiului şi a 
Păltinişului. Compania s-a pregătit cu 24 
de utilaje de ultimă generaţie, peste 120 
de oameni şi sute de tone de sare sunt la 
dispoziţia celor responsabili.

 ani în serviciul sibienilor
ea municipiul pe atunci, acum deserveşte peste 300 000 de locuitori din judeţele Sibiu şi Braşov

INGINER VASILE MAIER | 
Director General Apă Canal Sibiu

 „Apă-Canal Sibiu, cea mai veche societate 
sibiană, împlineşte 128 de ani de existenţă. 
Practic este una din cele mai vechi societăţi 
din România. Este o societate cu tradiţie, şi 
acest lucru, personal, mă onorează. Mă 
onorează să fac parte din acest colectiv, să 
conduc această activitate. Mă obligă şi, în 
acelaşi timp, mă stimulează în mod 
continuu pentru a îmbunătăţii şi a 
perfecţiona alimentarea cu apă a sibienilor, 
dar nu numai, deoarece noi asigurăm 
alimentarea cu apă şi în judeţul Braşov, 
înŢara Făgăraşului.
Acum, la ceas aniversar, vreau să le 
mulţumesc tuturor abonaţilor noştri din 
cele două judeţe din aria de operare a 
companiei. Vreau să le mulţumesc 
reprezentanţilor tuturor UAT-urilor care 
fac parte din Asociaţia de apă Sibiu, Apa 
Sibiu, şi, nu în ultimul rând, vreau să le 
mulţumesc colegilor şi angajaţilor de la 
Apă Canal, cărora le urez din sufl et un 
călduros <<La Mulţi Ani!>> şi le doresc mltă 
sănătate şi energie.“

INGINER MĂIEREAN TATU | 
Director Tehnic Apă Canal Sibiu

 „Dacă ar fi  să facem un arc peste timp, în 
domeniul ape şi canalizării în municipiul 
Sibiu, în anul 1894 a fost pusă în funcţiune 
prima aducţiune de apă. Din 1906, pe o 
perioadă de cinci ani, au fost executate 
reţelele de canalizare ale oraşului şi staţia 
de epurare de pe strada Solidarităţii de 
astăzi. Am ajuns, de la 30.000 de locuitori, 
cât avea municipiul Sibiu în jurul anului 
1900, la a deservi peste 300 000 de locuitori 
din judeţele Sibiu şi Braşov.
Cu această ocazie aniversară le doresc 
tuturor colegilor de la Apă Canal Sibiu 
multă sănătate, mult spor şi succes, atât 
în activitatea profesională cât şi pe plan 
personal. De asemenea, abonaţilor notri, 
fără de care nu ne putem dsfăşura 
activitatea în condiţii bune, le 
transmitem urări de bine, şi o bună 
colaborare şi pe viitor.“

MIHAI BANCIU | Unit Manager Implementarea 
Proiectelor, Apă Canal Sibiu

 „La cei 128 de ani de activitate neîntreruptă 
a serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare în municipiul Sibiu şi în aria de 
operare deservită de Apă Canal Sibiu 
doresc, în primul rând, să le transmit un 
călduros «La Mulţi Ani!» colegilor şi 
colaboratorilor noştri, să le mulţumesc 
pentru toată activitatea pe care o 
depunem împreună şi pentru 
realializările pe care le avem. Vreau să le 
mulţumesc pentru întreaga lor dăruire şi 
pentru modul în care s-au implicat în 
activităţile pe care le desfăşurăm.
În privinţa colaboratorilor şi clienţilor 
noştri, doresc să le mulţumesc pentru 
întregul lor suport şi pentru întreaga lor 
înţelegere în aceste vremuri care sunt 
deosebit de provocatoare, atât pentru 
noi, pentru societate, cât şi pentru 
clienţii noştri.“
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MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (130)

Deci, a acelui om de aleasă omenie! 
Preotul evanghelic căruia i se dusese ves-
tea că îi îndrăgea tare mult pe sărmanii 
români ardeleni, încercând să-i apere, a-
tât de mulţimea nedreptăţilor etnic-şo-
vine ale deznaţionalizării lor forţate, cât 
şi de celelalte numeroase şi aspre îngră-
diri sociale, culturale şi religioase. Şi a 
făcut-o nu oricum, ci cu riscul propriei 
sale vieţi. Dovadă că răzbunătorii şi cru-
zii reprezentanţi ai nobilimii ungare, ma-
ghiare, secuieşti şi săseşti (cu condam-
nabila indiferenţă şi tacita aprobare a 
Curţii Imperiale de la Viena), l-au osân-
dit la moarte prin împuşcare, cu toate că 
între timp îi murise soţia, mamă a cinci 
copii minori. Execuţia având loc în data 
de 11 mai 1849, la Cluj, şi la doar câte-
va ore de la pronunţarea sentinţei. Dar 
înainte de cruda execuţie a aşternut pe 
hârtie o scrisoare-testamentară, adresa-
tă copiilor săi, în care se spunea, între 
altele: „Am avut cele mai bune gânduri 
pentru naţia mea, fără să fi voit răul ce-
lorlalte naţiuni”. Aşadar, pe slugile cre-
dincioase ale grofilor, baronilor şi patri-
cienilor călăi nu le-au interesat nici că 
în urma lui aveau să rămână atâţia co-
pii orfani de ambii părinţi şi nici cine îi 
va creşte şi nici cine îi va hrăni, aflân-
du-se că un presupus sprijin material as-
cuns oferit rudelor apropiate însemna, 
pentru făptaşi, în cel mai fericit caz, ani 
mulţi de temniţă grea. Tot aşa cum ar fi 
păţit-o şi românii-moţi care îl ocroteau 
şi îl ascundeau prin munţi pe Avram I-
ancu! Numai că între cei doi, avea să 
existe, o oarecare diferenţă. Prima: Ian-
cului i se puneau în cârcă toate relele pe-
trecute în Ardeal, inclusiv că ar fi trădat 
„cauza nobilă” a unor inşi, pe vecie de-
claraţi duşmanii de moarte ai românilor 
şi românismului, precum specimene de 
teapa lui Kossuth Lajoş şi Petofi Şandor. 
Fiind vorba de acea dreaptă şi sfântă îm-
potrivire a românilor, de alipire a Tran-
silvaniei la o Ungarie Mare, pur-etnic 
maghiară şi ungurească, desprinsă prin 
foc şi sabie din marele şi temutul Impe-
riu Habsburgic. A doua: Preotului-isto-
ric-revoluţionar, medieşanului-sas Şte-
fan Ludwig Roth, i se reproşa gravitatea 
părerii sale exprimate în Dieta de la Cluj, 
cum că de drept, principala limbă vorbi-
tă şi scrisă în Ardeal trebuie să fie cea a 
populaţiei băştinaşe, majoritar-numeric 
şi teritorial-geografic. Adică: limba ro-
mână a românilor ardeleni. Un crez nu 
numai nobil, dar şi Dumnezeiesc de ade-
vărat şi de sincer. Cum nimeni altul, de 
altă etnie decât cea română, nu mai în-
drăznise să declare oficial până la el! 
Aşadar, un prinos de recunoştinţă me-
moriei vii a acestor doi eroi-martiri ai 
neamului românesc! Vă rog tare frumos, 
ca măcar joi, l Decembrie, de Ziua Naţi-
onală a României, să presăraţi eşarfe tri-
colore şi ghirlande de flori pe însemnele 
lor funerare, precum şi pe soclurile mo-
numentelor şi busturilor cu chipurile lor 
împietrite în zbuciumata istorie a nea-
mului românesc!

Maria Cunţan – o talentată 
poetă ardeleancă...

(n.7 feb.1862, Sibiu-d.23 nov.1935, Bu-
cureşti), de la a cărei moarte (miercuri, 
23 noiembrie) au trecut 89 de ani, iar în 
anul viitor, respectiv în data de 27 ianu-
arie 2023, îl vom comemora pe distinsul 
său tată, Dimitrie (1837-1910), la împli-
nirea a 113 ani de la înhumarea trupu-
lui său în pământul lutos al cimitirului 
multisecularei „Biserici din Grui”, locul 
de veci al multor cărturari-academiceni 
ai Săliştei Mărginimii Sibiului. Tatăl ei 
era nu numai un foarte îndrăgit preot 
orodox şi destoinic cadru didactic univer-
sitar sibian, ci şi un prolific compozitor 
şi talentat dirijor de formaţii corale bi-
sericeşti şi laice. Iar ea, fiica lui, Maria, 

una dintre inspiratele poete românce ale 
acelor vremuri. Un fel de năsăudeanca 
Veronica Micle. Atât el, cât şi fiica sa, pe 
nedrept lăsaţi pradă nemiloasei uitări 
omeneşti. Pentru că, bunăoară, câţi din-
tre cei care fredonăm sau ascultăm la ra-
dio încântătoarea romanţă „Pe sub fe-
reastră curge-un râu…” ştim că versuri-
le sale aparţin Mariei Cunţan!? De ase-
menea, că linia melodică a acelui duios 
cântec este creaţia tatălui acelei frumoa-
se şi talentate poete sibiene?! Iar dacă 
totuşi ştim câte ceva anume, bănuiesc că 
nu ştim că apa râului din acel încântă-
tor cântec este tocmai cea care încă mai 
clipoceşte de-a lungul uliţei mari a satu-
lui Dobârca, aşezarea natală a lui Dimi-
trie Cunţan. Iar dacă vom răsfoi filă cu 
filă volumul de versuri intitulat „Din ca-
ierul vremii”, tipărit în anul 1916, atunci 
vom da şi peste două reuşite poeme de-
dicate lui Mihai Eminescu şi iubitei sa-
le, Veronica Micle. Cu precizarea că în-
tâmplarea a făcut ca cei doi poeţi îndră-
gostiţi să se ivească în această lume şi 
să dispară în aceeaşi ani:1850 şi 1889. 
Ca urmare, multă vreme locuind în Bu-
cureşti şi, deci, fiind contemporană cu 
cei doi îndrăgostiţi, este imposibil ca Ma-
ria Cunţan să nu fi fost măcar în antu-
rajul lor literar. Ba mai mult, presupun 
că a şi vegheat la căpătâiul lui Eminescu, 
în vreme ce Veronica şi-a aflat sfârşitul 
vieţii mult mai departe, geografic vor-
bind. Adică: la Mănăstirea Agapia, în al 
cărei cimitir monahal îşi doarme somnul 
de veci. Ca urmare, toate aceste detalii 
la un loc erau pentru Maria suficiente 
motive de a alcătui măcar două dintre 
creaţiile sale lirice, dedicate acelor nefe-
riciţi amorezi.

Ei, ce zici cititorule-iubitor şi înţele-
gător de poezie şi de cânt românesc!? 
Suntem sau nu datori să ne aducem amin-
te nu numai de această talentată poetă 
a meleagurilor sibiene, purtătoare a pse-
udonimelor literare de „Liliac” şi „Rim”, 
dar şi de tatăl său: preot, învăţător, com-
pozitor şi publicist; autor al studiilor 
„Cântările bisericeşti după melodiile ce-
lor opt glasuri ale Sfintei Biserici Orto-
doxe” şi „Liturghia Sfântului Ioan Gură 
de Aur, pentru cor în două voci”. Eu cred 
că da! Mărturiile ajunse până la noi o 
portretizează pe Maria Cunţan ca fiind 
o femeie cu un chip tare plăcut priviri-
lor oricărui bărbat. Şi cu atât mai mult 
ochilor literaţilor şi muzicienilor din ace-
le timpuri, precum I.L.Caragiale, Ioan 
Slavici, George Coşbuc, Liviu Rebreanu, 
Lucian Blaga, Cincinat Pavelescu, Octa-
vian Goga, Ilarie Chendi, Emil Gârlea-
nu, Ioan Agârbiceanu, Victor Eftimiu, Ci-
prian Porumbescu, Gavriil Musicescu, 
George Enescu sau Ionel Perlea. Fără tă-
gadă că era stăpânită de un real talent 
literar. Şi nu numai în arta versificării 
propriilor sale creaţii poetice, dar şi în 
cea a traducerilor impecabile din lirica 
universală a unor poeţi reprezentativi 
de limbă germană, între care: Goethe, 
Heine, Schiller şi Leman. Ca urmare, po-
eziile sale, strânse între coperţile a pa-
tru volume (tipărite între anii 1901-1925), 
i-au determinat pe criticii literari ai ace-
lor îndepărtate timpuri de glorii cultu-
rale naţionale, să o numescă „Cântărea-
ţa duioasă a Ardealului”!

PS: Şi o constatare personală: Compa-
rând data morţii sale cu cea a anului şi 
lunii ivirii mele în lume (l935, 24 februa-
rie) rezultă că 11 luni am fost contempo-
ran cu poeta Maria Cunţan!

In memoriam Gheorghe Şoima (n.13 
feb. 1911, Sebeş-d. 26 nov. 1985, Sibiu)

De mult de tot, fiind un fel de bun la 
toate cele trebuincioase celor două Şcoli 
Generale ale comunei Nocrich, aşezarea 
natală a baronului Samuel von Brukenthal, 
şi având cât-de-cât voce şi ureche muzi-

cală, cântam în formaţia corală a cămi-
nului cultural. Eram peste o sută corişti 
români, saşi şi rromi; ţărani-ceapişti şi 
de ferme IAS, tractorişti, învăţători, pro-
fesori, educatoare de grădiniţă, ingineri 
agronomi şi zootehnişti, medici umani şi 
veterinari, pădurari, bucătărese şi pre-
otese, precum şi elevi din şcolile profe-
sionale şi liceale ale Sibiului şi Agnitei, 
navetişti cu trenuleţul de cale-ferată în-
gustă „Mocăniţa”. Cu precizarea că de fi-
ecare dată se striga catalogul prezenţei 
obligatorie. Dirijor al acelui cor fiind 
vrednicul de stimă, Frolich Albert, pro-
fesor de muzică la cele două şcoli, cu cla-
sele I-VII, având forma vorbită şi scrisă 
a predării cunoştinţelor în limbile româ-
nă şi germană. În repertoriu: cântecele 
patriotice ale acelor vremuri, cu versu-
rile originale ale unor poeţi români, ger-
mani şi ruşi. Nu lipseau nici prelucrări 
folclorice intraductibile în alte limbi. 
Realmente, două-trei seri, pe săptămâ-
nă, în lunile de toamnă şi de iarnă, se 
părea că ne jucăm de-a cântatul. Era bi-
ne, frumos, distractiv şi prietenos. Cu 
toţii extrem de sobri şi de exigenţi în 
timpul spectacolelor artistice de acasă 
şi din deplasările prin ţară. Îmi aduc 
aminte că nu rareori corul nostru se 
unea cu suratele lui din Răşinari şi Să-
lişte, adunând la un loc cel puţin 500 de 
persoane, în vederea pregătirii unor am-
ple spectacole festive. În atare împreju-
rări, bagheta magică apaţinându-i, de 
fiecare dată, compozitorului Gheorghe 
Şoima, dirijorul de atunci al corului Ca-
tedralei Mitropolitane Ortodoxe „Sfân-
ta Treime” din Sibiu. Domnia-sa fiind 
un meşter iscusit în a ne sincroniza a-
tât vocile cât şi repertoriul. Şi o făcea 
cu mare dibăcie pofesională şi cu mul-
tă bunătate sufletească! Aşa l-am cunos-
cut şi ascultat cu luare aminte pe acest 
talentat teolog, compozitor, dirijor şi pe-
dagog. Avea atunci etatea puţin trecu-
tă de 40 de ani, în timp ce eu, împlini-
sem doar vârsta majoratului. Ca urma-
re, mereu mi-l readuc aminte cu nostal-
gică plăcere, iar acum mă simt onorat 
de a fi încercat a-l evoca la împlinirea 
a 37 de ani de la moarte. Neuitând că 
în data de 13 februarie 2023 vom ani-

versa 111 ani de la naşterea lui, petre-
cută în orăşelul Sebeş-Alba.

Se dă pământul înapoi (fragmente)
(Adrian Păunescu: 1943-2010)

„Se sparge ceaţa în tălăngi de oi,/De 
pretutindeni e un fel de veste,/Se dă pă-
mântul, tată, înapoi/

Şi eu nu ştiu al nostru unde este./N-am 
cunoscut hotarul de demult,/Bătrânii au 
uitat sau sunt pe moarte,/Ce voce e mai 
bine să ascult,/Pe cea de-aici, pe cea de 
mai departe?/Va fi  o tragedie orice sat,/Se 
vor încăiera din nou ţăranii/Şi viaţa lor 
cu termen expirat/Va găzdui istorice zâ-
zanii./ Se dă pământ, sunt liste peste tot,/
Sunt unii pro şi alţii împotrivă,/Şi tineri 
nu-s, bătrânii nu mai pot,(...)/Şi, totuşi, 
tată drag, se dă pământ/Şi despre-al nos-
tru nu se ştie unnde este,/Hotarele şi ac-
tele s-au fărâmat/Şi au murit cu ultima 
poveste./(...)/Sunt brazde până-n cer şi pâ-
nă-n casă,/Ţăranii învaţă rolul de stăpâni/
Şi sunt stângaci şi morţi şi nu le pasă./
(...)/Se urcă-n pat şi-şi trag pe oase ţoa-
le./De dor de brazdă vor să se şi scoale,/
Dar pieptul li-i de-atâta timp zdrobit,/Ca 
o unealtă gata să expire,(...)/Se dă pă-
mânt, tată, înapoi,/L-au afi şat, l-au cer-
cetat de-a rândul,/Mai rătăcesc prin iar-
bă oi/Şi nu e cui să i se dea pământul./Ar 
trebui să facem un raport/Despre aceas-
tă jale omenească,/Poporul nostru e aproa-
pe mort,/Şi-i prea târziu ca mama lui să-l 
nască./Pământul intră viu în primărie/Şi 
n-are cui să pună o-ntrebare/Şi va pleca 
şi se va pustii/Şi n-o să ştie nimeni ce îl 
doare./Noi n-am fost pregătiţi pentru ni-
mic,/Noi n-am ştiut ce-nseamnă bucu-
ria,(...)/Ce ne-a durut, acum e vindecat,(...)/
Şi, ca un ultim şi evident păcat,/Din tot 
ce-am fost, a mai rămas o rană./Se spar-
ge ceaţa în tălăgi de oi,/Se-ntoarce primă-
vara arestată/Şi ni se dă pământul îna-
poi,/Şi tu eşti azi pământul nostru, tată”.

NOTĂ: Un vers atât de trist, de sincer 
şi de adevărat, dedicat vieţii sărmanului 
ţăran român şi gliei sale de pământ, nici-
când nu mi s-a dat să lecturez! Simt că 
tatăl din poem este Ion, răposatul meu 
părinte, iar povestitorul, sunt chiar eu, 
în anii de acum, ai bătrâneţei mele!

Ioan Vulcan-Agniţeanul 

226 de ani de la naşterea cărturarului sas, Ştefan Ludwig Roth

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 încântat de oamenii care purtau în glasurile lor melodi-
citatea 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 adăpostit în cuvintele-cuvântătoare ale unui simbolic ciclu de 
scrieri gazetăreşti, semnat: Ioan Vulcan-Agniţeanul.
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SUDOKU

COLŢUL BUCĂTARULUI

ESTE BINE SĂ ŞTIŢI

POVESTIRI CU TÂLC 

FABULA SĂPTĂMÂNII

Privighetoarea şi uliul 
Odată, un uliu fl ămând prinse o privighetoare care, spe-

riată, încerca să-l amăgească:
- Sunt prea măruntă ca să te saturi cu mine. Ar trebui 

să cauţi o pasăre mai mare.
- Aş fi  tare prost să-ţi dau drumul de dragul unei păsări 

pe care nici măcar n-am văzut-o încă.
Morala acestei fabule: Nu da vrabia din mână pentru 

găina de pe gard.

Spaghetti cu fructe de mare
Ingrediente: o pungă fructe de mare mixtă, congela-

tă; 40 ml ulei de măsline; un căţel de usturoi; pătrunjel; 
spaghetii (100g/pers.), sare, ardei iute (foarte puţin)

Mod de preparare: Înainte de toate, punem apa la 
fi ert într-o oală. Separat, într-o tigaie, punem uleiul la în-
cins, călim puţin usturoiul şi-l aruncăm. Călim şi puţin 
ardei iute, după care punem fructele de mare în uleiul în-
cins, peste care presărăm condimente. Se călesc până se 
evaporă toată apă. Cât se călesc fructele de mare, punem 
sare în apă din oală şi spaghetele la fi ert. După ce s-au 
fi ert, se scurg foarte bine de apă şi se pun peste fructele 
de mare. Se pune imediat şi pătrunjelul tăiat mărunt şi 
se amestecă la foc redus 2 minute. S-aveţi poftă!

Trenul bunicii
Era bătrână. Viaţa i-a trecut ca un tren în viteză, cu o mul-

ţime de pasageri, care s-au urcat şi au coborât în diverse staţii. 
Unii au dispărut pentru totdeauna, alţii au schimbat doar li-
nia şi numai la ocazii mai ridicau telefonul, mai trimiteau o te-
legramă. În jurul ei doar amintiri: în albume, pe pereţii acope-
riţi de fotografi i şi în aerul casei. Desigur, nu pe toţi îi învred-
nicea cu egală aducere aminte. Nici n-ar fi  fost posibil, dar pe 
Wiky…cum ar fi  putut oare gândul s-o ocolească?

- Bunico, când am să fi u eu medic, am să descopăr leacul bă-
trâneţii, dar, până atunci, promite-mi că aştepţi. Tu n-ai să fi  
bătrână, a asigurat-o.

Şi bunica a făgăduit fetiţei de numai cinci ani că o să aştep-
te. Dina, îi era fi ică, dar mereu plecată. Congrese, deplasări de 
servici, vacanţe. Mai mult în străinătate decât acasă. Chiar şi 
căsnica i s-a destrămat astfel.

- Dina, încerca bunica să-şi convingă fi ica. Copilul tău are 
nevoie de mamă, de un om tânăr lângă ea.

- Tu eşti un om tânăr, îi răspundea fi ica. O poţi creşte 
mai bine decât mine. Şi, într-o zi, Dina a plecat defi nitiv. A 
lăsat casa, copilul, serviciul, chiar şi bagajul. Camera ei a 
rămas intactă. A plecat şi a uitat să mai scrie. Aşa se în-
tâmplă când te măriţi la 17 ani, a tras concluzia bunica. Di-
na, a fost unul din personajele care au coborât din trenul 
ei, într-o direcţie necunoscută.

Auzise apoi de la unii şi alţii că s-ar afl a în Canada. Alerga, 
se căuta pe ea însăşi.

- Sufl et pribeag, nestatornic, nefericit, o caracterizase 
bunica, bucuroasă că cel puţin i-a rămas nepoata. Cu ci-
ne-o fi  semănând? se întreba uneori, că Tiberiu, bunicul, 
regretatul ei soţ, fusese un om calm şi tăcut. Chiar şi când 
a murit, a închis ochii, fără să ceară măcar un pahar cu 
apă. Dimineaţa, l-a găsit cu mâna atârnându-i pe lâgă pla-
pumă şi chipul livid. Noroc de Wiky. Ea singură i-a încăl-
zit viaţa, i-a dat sens. Era atât de mândră cu nepoata ei 
la braţ, zveltă, înaltă, se completau una pe cealaltă. Mai 
avea admiratori pe-atunci bunica şi poate tocmai de ace-
ea i-a făcut fetei promisiunea, atât de ciudată, că va aş-
tepta până o să găsească leacul bătrâneţii.

Seara de februarie, a venit fără preaviz. Afară era frig, ploa-
ie deasă, măruntă şi beznă, să-ţi scoţi ochii, nu alta. Nici lumi-
nile străzii nu se vedeau prin ceaţă. Wiky nu s-a întors de la 
Facultate, deşi se făcuse târziu.

- O fi  având cursuri, şi-a spus bunica. O fi  având un iubit, 
s-a gândit atunci, când nici în zori, fata încă nu se afl a acasă. 
O fi  la prieteni, o fi  pe undeva ori unde, numai să fi e. Dar Wiky 
nu mai era. O învârtitură de volan, un scrâşnet pe asfaltul lu-
necos al şoselei şi Wiky a sărit din trenul bunicii. A fost o sări-
tură mortală.

Gânduri, amintiri şi, din ce în ce mai puţină putere. Cum să 
ducă povara anilor? Unde e doctoria promisă?

Într-o noapte a visat-o. Wiky era la fel ca în ultima zi, 
cu poşeta pe umeri, cu paltonul descheiat, cu părul fl utu-
rând în vânt. „Ai să răceşti“ i-a spus… „Nu te teme, buni-

co, în casă nu e rece. Am venit să-ţi aduc doctoria“. A des-
chis palma, şi-n căuşul ei, o cheie. În sertarul meu, ai să 
găseşti medicamentul promis. Bunica s-a trezit. S-a dus 
în camera fetei. De mii de ori a intrat acolo să şteargă pra-
ful, să aranjeze cărţile în bibliotecă, hârtiile în sertar. Ni-
ciodată nu le-a încuiat. Şi, totuşi, acum în broască zări 
cheia. Ştia precis că nu fusese acolo, nu ieri, nu alaltăieri. 
Şi pentru ce să fi  fost? Pe cine să intereseze hârtiile îngăl-
benite din sertar? Aproape cu teamă, bătrâna deschise uşi-
ţa. Deşi convinsă de inutilitatea gestului, începu să cau-
te. Printre foi şi mărunţişuri, în fundul sertarului, desco-
peri o cutiuţă cu pastile mici sidefi i.

- Oare astea sunt pastilele promise? Parcă ar fi  mărgele, s-a 
gândit, uitându-se vrăjită la ele. N-am să le înghit!... Poate, to-
tuşi… La ce-or fi  bune? Dar dacă-i o otravă? Ei şi! Cine ştie, 
poate cândva nici n-am să fi u în stare să mă mişc şi atunci ci-
ne o să mă ajute să închei omeneşte călătoria vieţii şi să cobor 
cu demnitate în ultima mea staţie?

Gândul nu-i dădea pace. S-a învârtit toată ziua în ju-
rul sertarului.

- Să iau,… să nu iau…!? În cele din urmă s-a hotărât. – 
Am să înghit una, să văd ce se întâmplă… A înghiţit-o, dar 
nu s-a întâmplat nimic Şi bunica a început să le ia zilnic. A 
doua zi, a treia zi şi aşa mai departe. Schimbările au apărut 
încet, încet. Se simţea parcă mai bine, mai mulţumită, mai 
sănătoasă…. Te pomeneşti că întinerea. Începu să se priveas-
că mai des în oglindă, să se pieptene ca altădată. A scos din 
cufăr rochiile pe care le purta pe atunci, când mergea la Tea-
tru sau la Operă, le-a periat, le-a aerisit şi apoi a început să 
le îmbrace. Îşi potrivea la ele mărgele pe gât şi funde în păr. 
Vecinii o priveau şi surâdeau trist, cu înţeles. – Cum îţi pla-
ce cât de bine îmi stă rochiţa asta?, a întrebat-o bătrâna, ri-
dicându-şi volanele îngălbenite de vreme, pe Lina, fata care 
o ajuta la curăţenie. Femeia a privit-o uimită, a înclinat ca-
pul vădit îngrijorată. Doctorul chemat atunci s-o examineze, 
a bătut-o uşurel pe spate şi i-a zâmbit blând:

- Ce mai faci?
- Întineresc, a răspuns ea. Cu fi ecare zi. Timpul meu merge 

înapoi. Iau nişte pastile speciale, i-a mărturisit cu glas scăzut. 
Mi le-a lăsat nepoata mea Wiky, care era studentă la medicină.

- E în ordine, a răspuns doctorul, iar apoi i s-a adresat Linei 
cu regret. Scleroză avansată, sau poate Alzheimer. E tot una.

- Şi ce se poate face?
- Nimic!
- Dar sfârşitul?, a întrebat femeia din nou.
- E foarte simplu, nu va ştii nimic. Se va reîntoarce în ado-

lescenţă, în copilărie, un creier de pe care se va şterge tot ce s-a 
imprimat, toate impresiile, până devine alb ca o coală de hâr-
tie. Un creier de nou născut

- Şi cât o să dureze până atunci?
- Nu ştiu, a răspuns doctorul, dar bătrâna care auzise ulti-

mile cuvinte, a zâmbit
- Douăsprezece! Doar atâtea pastiluţe mi-au mai rămas în 

cutie, a spus şi a răsturnat în căuşul palmei doisprezece năstu-
rei de sidef, rotunzi ca mărgelele. (Madeleine Davisohn)

Mierea apără dinţii
O linguriţă de miere pe zi, în ceai sau într-un pahar cu a-
pă, poate fi  un gest salutar pentru sănătatea danturii dum-
neavoastră. Datorită peroxidului de hidrogen (apa oxige-
nată)  din compoziţia sa, mierea are un puternic efect an-
tiseptic. Tot datorită acestei substanţe mierea este utili-
zată cu succes şi la vindecarea şi cicatrizarea arsurilor. 
Conform cercetărilor intreprinse de-a lungul anilor, mie-

rea previne formarea plăcii bacteriene pe suprafaţa din-
ţilor (tartru) şi, mai ales, încetineşte fabricarea unui po-
lizaharid care permite ataşarea bacteriilor de suprafaţa 
dinţilor. În prezent, în Australia şi Noua Zeelandă, cerce-
tătorii analizează diferitele tipuri  de miere, pentru a le 
identifi ca pe cele care au putere mare antiseptică, aceas-
tă proprietate urmând a fi  înscrisă chiar pe etichetă.
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Un tânăr oarecare s-a 
apropiat de Mântuitorul, a 
îngenuncheat înaintea Lui 
şi I-a zis: „Învăţătorule 
bun, ce voi face ca să 
dobândesc viaţa cea veşni-
că?” (Luca 18, 18).

Sfatul
Vedeţi, fraţilor, că acest 

tânăr a venit cu mare evla-
vie înaintea Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos să-I cea-
ră un sfat: cum ar putea să 
intre în viaţa cea veşnică. 
Mântuitorul i-a arătat că 
pentru a intra în viaţa veş-
nică trebuie să păzească po-
runcile date de Dumnezeu 
lui Moise. Tânărul a zis că 
toate le-a păzit din tinereţi-
le sale. Auzind Mântuitorul 
aceste cuvinte, a spus: „În-
că una îţi lipseşte. Vinde toa-
te câte ai şi le împarte săra-
cilor şi vei avea comoară în 
ceruri şi vino de-mi urmea-
ză Mie” (Luca 18, 22).

Piedică în calea 
mântuirii

Prin aceste cuvinte, Mân-
tuitorul i-a arătat calea cea 
înaltă a desăvârşirii care es-
te mai presus de poruncile 
Legii Vechi. Cu alte cuvin-
te, Mântuitorul i-a spus: „Da-
că vrei să intri în viaţă, pă-
zeşte poruncile cele date de 
Dumnezeu lui Moise. Iar da-
că voieşti să fi i desăvârşit 
mergi, vinde-ţi averile tale 
şi le dă săracilor şi vino de 
urmează Mie. Iar el auzind 
acestea, s-a dus întristat că 
avea avere multă“ (Luca 18, 
23). Vedeţi cât de mare pie-
dică în calea mântuirii, şi 
mai ales a desăvârşirii, es-
te averea pentru acela care 
o iubeşte şi îşi lipeşte inima 
de ea? Vedeţi pentru care 
pricină Mântuitorul a zis: 
„Căci cu anevoie va intra bo-
gatul în Împărăţia Cerului” 
(Matei 19, 23) şi că „mai les-
ne este să treacă funia co-
răbiei prin urechile acului, 
decât bogatul să intre în Îm-
părăţia lui Dumnezeu?” (Lu-
ca 18, 25).

Spre binele tuturor
Dar să ne punem o între-

bare: Oare toţi bogaţii vor 
merge în iad? Nu, cu ade-
vărat nu. La Dumnezeu es-
te cu putinţă să mântuias-
că şi pe cei bogaţi, care vor 
avea bunăvoinţă a-şi chi-
vernisi averea lor spre bi-
nele tuturor după plăcerea 

lui Dumnezeu, fără a-şi li-
pi inima de bogăţiile veacu-
lui de acum. Auzi ce zice 
dumnezeiasca Scriptură 
despre Avraam: „Iar Avra-
am era bogat foarte cu do-
bitoace şi cu argint şi cu 
aur” (Facere 13, 2). Dar ci-
ne a plăcut în faţa lui Dum-
nezeu mai mult ca Avraam? 
Şi cine a fost mai binecu-
vântat de Dumnezeu decât 
el? Căci nimic nu l-a împie-
dicat să dea ascultare lui 
Dumnezeu, ajungând chiar 
să aducă jertfă lui Dumne-
zeu pe singurul său fi u, Isaac 
(Facere 22, 2-18).

Drepţi şi temători 
de Dumnezeu

Să auzim încă şi de bo-
găţiile lui Iov pe care le ara-
tă Sfânta Scriptură, zicând: 
„Şi erau vitele lui Iov şap-
te mii de cămile, perechi de 
boi cinci sute şi cinci sute 
de asine ce păşteau în mun-
te şi slugi multe foarte“ (Iov 
1, 3). Dar să auzim şi ce zi-
ce Dumnezeu despre Iov că-
tre diavolul: „Socotit-ai în 
cugetul tău despre robul 
Meu? Că nu este asemenea 
lui din cei de pe pământ, fă-
ră cusur, drept şi temător 
de Dumnezeu, care să se fe-
rească de ce este rău?” (Iov 
1, 8). Aşadar, fraţii mei, bo-
gaţi au fost pe pământ şi 
Avraam şi Iov, dar foarte 
drepţi şi temători de Dum-
nezeu şi nu legaţi cu inima 
de averile pe care le aveau. 
Ca să dovedim acest lucru, 
este bine să auzim ce a zis 
dreptul Iov când a pierdut 
toate averile sale: „Gol am 
ieşit din pântecele maicii 
mele, gol mă voi întoarce. 
Domnul a dat, Domnul a lu-
at; fi e numele Domnului bi-
necuvântat” (Iov 1, 21).

„Chipul lumii 
acesteia trece“

Cât de mare lucru este 
necredinţa noastră, fraţilor. 
Atunci când ni se întâmplă 
o mică pagubă, plângem, ne 
întristăm şi cădem în mâh-
nire şi deznădejde. Iar drep-
tul Iov, după pierderea atâ-
tor cârduri de vite şi a copi-
ilor, n-a zis niciun cuvânt 
rău împotriva lui Dumne-
zeu, ci pentru toate mulţu-
mea lui Dumnezeu. Aşadar, 
nu bogăţia este pricină de 
pierzare a celui bogat, ci li-
pirea inimii sale de avere, 
nemilostivirea şi reaua în-
trebuinţare a bogăţiei sale 
îl duc la pierzare. Fericit es-
te cel ce va face cele spuse 
de marele Apostol Pavel: „Să 
fi e acum cei ce au averi, ca 
şi cum nu le-ar avea şi cei 
ce au femei, ca şi cum nu 
le-ar avea şi cei ce se folo-
sesc de lumea aceasta ca şi 
cum nu s-ar folosi de ea. Că 
chipul lumii acesteia trece“ 
(I Corinteni 7, 29-31).

Vânare de vânt
Să auzim şi pe Solomon 

cel preaînţelept şi preabo-
gat ce zice în privinţa ave-
rilor sale: „Mărit-am lucru-
rile mele, zidit-am case, să-
ditu-mi-am vii, făcu-
tu-mi-am grădini şi livezi 
şi mi-am sădit în ele tot fe-
lul de pomi roditori; făcu-
tu-mi-am iazuri ca să pot 
uda din ele o dumbravă un-
de creşteau copacii. Avut-am 
slugi şi slujnice şi am avut 
feciori născuţi în casă. 
Avut-am cirezi şi turme mul-
te, mai mult decât toţi cei 
ce au fost mai înainte de 
mine în Ierusalim“... (Eccle-
siastul 2, 4-7) „Şi am cău-
tat spre toate lucrurile me-
le şi spre toată truda mea 
cu care m-am ostenit a fa-
ce şi iată toate sunt deşăr-
tăciuni şi vânare de vânt şi 
nimic nu este prisosire sub 
soare“ (Ecclesiastul 2, 11). 
„Şi am urât viaţa, că viclea-
nă este asupra mea fapta 
cea făcută sub soare că toa-
te sunt deşertăciune şi vâ-
nare de vânt“ (Ecclesiastul 
2, 17). Apoi fi losofând des-
pre moarte a zis: „Precum 
am ieşit din pântecele mai-
cii mele, gol mă voi întoar-
ce în pământ şi precum am 
venit aşa mă voi duce şi ni-
mic nu voi lua din agonisea-
la mea ca să duc în mâna 
mea“ (Ecclesiastul 5, 14).

Iubiţi credincioşi,
Dacă din toate câte avem, 

vom face milostenie la săraci 
şi vom urma lui Hristos cu 
viaţă curată, cu post, cu ru-
găciune, cu înfrânare, cu pri-
veghere şi cu toată lucrarea 
faptelor celor bune, ne vom 
face comoară în ceruri „un-
de furii nu o sapă şi rugina 
şi molima nu o strică“ pre-
cum a zis Domnul şi Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos 
(Matei 6, 19). Aţi auzit în 
Sfânta Evanghelie de boga-
tul cel nemilostiv, care se chi-
nuia în fl ăcările iadului şi ca-
re a cerut lui Avraam să tri-
mită pe Lazăr să-i aducă un 
vârf de deget înmuiat în a-
pă ca să-i răcorească limba 
sa în focul iadului; şi a auzit 
pe Avraam, zicându-i: „Fiu-
le, adu-ţi aminte că ai luat 
cele bune în viaţa ta, aseme-
nea şi Lazăr, cele rele, iar 
acum el se bucură şi tu te 
chinuieşti. Şi nici o mângâ-
iere sau ajutor n-a dobândit“ 
(Luca 16, 24-25).

Reaua întrebuinţare 
a averii

Ce i-au folosit bogatului 
averea şi viaţa cea desfăta-
tă, vremelnică şi prea scur-
tă? Căci întrucât n-a fost mi-
lostiv, s-a dus în munca cea 
veşnică, înfricoşată şi prea 
greu de suferit. Şi aceasta 
nu pentru că a fost bogat, 
deoarece averea „agonisită 
cu dreptate“ este „dată omu-
lui de Dumnezeu“ (Psalmi 
131, 14-15; Facere 24, 35), 
ci reaua întrebuinţare a ave-
rii şi nemilostivirea l-au dus 
pe el în munca cea veşnică. 
Deci nu bogăţia este pricina 
pierzării omului, ci întrebu-
inţarea ei, ca urmare a vo-
inţei libere pe care o are o-
mul de la crearea sa.

Iubiţi credincioşi,
Cine poate să spună în-

deajuns câtă dreptate are 
Dumnezeu când ne porun-
ceşte în porunca întâia din 
Decalog: „Să-L iubim cu toa-
tă inima noastră cu tot su-
fl etul nostru şi cu tot cuge-
tul nostru“ (Matei 22, 37; 
Deuteronom 6, 5). El ne-a 
dat viaţă, minte, simţiri şi 
tot ce avem. Pe acestea să 
le punem în slujba lui Dum-
nezeu, folosindu-le spre ce-
le bune şi nu spre păcat. 
Cum putem da chipul nos-
tru lui Dumnezeu? Privind 
zidirile Lui, slăvindu-L ne-

încetat, şi depărtând ochii 
noştri de la orice sminteli şi 
deşertăciuni (…)

Alexandru Macedon
Citim într-o carte că îm-

păratul Alexandru Macedon, 
după ce a cucerit atâtea ţă-
ri şi împărăţii, ajungând la 
moarte, a lăsat testament 
să-i facă la sicriul lui două 
guri şi pe acolo să-i scoată 
mâinile, dar să i le lase goa-
le. Întrebat de ce doreşte să-l 
îngroape cu mâinile goale şi 
să fi e scoase afară din sicriu, 
el le-a zis: „vreau să arăt la 
toţi împăraţii şi regii pămân-
tului care vor veni după mi-
ne să nu-şi lipească inima 
de nimic din această lume. 
Că toate câte avem aici ră-
mân şi noi plecăm la veşni-
cie cu mâinile goale şi luăm 
cu noi numai ce am făcut în 
această viaţă, bune sau re-
le!“ Cu adevărat, mare fi lo-
sofi e a arătat Alexandru Ma-
cedon prin această pildă a 
sa care nu trebuie uitată de 
noi cei de pe pământ.

Exemplu adevărat
Iată şi o istorioară ade-

vărată: „Mergând un monah 
pentru o trebuinţă la Con-
stantinopol, a intrat într-o 
biserică. Tot atunci a intrat 
în biserică un iubitor de Hris-
tos, şi văzând pe călugărul 
străin s-a închinat cu mul-
tă dragoste şi cucernicie şi 
a început a-l întreba cele 
despre mântuirea sufl etu-
lui. Iar călugărul i-a zis: „Cel 
ce rânduieşte bine cele pă-
mânteşti, i se dăruiesc şi ce-
le cereşti“. A zis acela: „Bi-
ne ai zis, părinte“. Fericit 
este acel ce îşi aruncă toată 
nădejdea sa spre Dumnezeu.

Apoi i-a povestit lui, zi-
când aşa: „Eu am fost, zice, 
fi u al oarecăruia din cei slă-
viţi în lume, însă tatăl meu 
era milostiv şi dădea mult la 
săraci. Într-una din zile m-a 
chemat şi mi-a arătat toate 
averile sale şi mi-a zis: «Fi-
ule, ce îţi este mai de folos? 
Să-ţi dau ţie averile acestea, 
sau pe Hristos?» Iar eu, lu-
ând aminte la cele ce grăia, 
am zis: «Mai bine să-mi laşi 
mie pe Hristos. Pentru că a-
ceste averi astăzi sunt şi mâi-
ne se duc şi trec». După ce a 
auzit aceste cuvinte de la mi-
ne, a început a împărţi, în-
cât când a murit la puţină a-
vere a mai rămas şi eu am 
rămas sărac şi cu smerenie 
umblam având nădejdea mea 
numai spre Hristos, Căruia 
mă lăsase pe mine.“

Iubiţi credincioşi,
Când tânărul bogat din 

Evanghelia de astăzi a răs-
puns Mântuitorului că „Toa-
te poruncile le-am păzit din 
tinereţile mele“ (Luca 18, 
21), a adăugat şi aceste cu-
vinte: „Ce îmi mai lipseş-
te?“ Iar Fiul lui Dumnezeu 
i-a zis: „dacă voieşti să fi i 
desăvârşit, du-te, vinde ave-
rea ta şi o împarte săraci-
lor şi vei avea comoară în 
cer; apoi vino şi urmează 
Mie. Auzind cuvântul aces-

ta, tânărul a plecat întris-
tat, căci avea multe avuţii“ 
(Matei 19, 20-22).

Deşi păzea cu sfi nţenie po-
runcile Legii Vechi, tânărul 
nu era pregătit să urmeze 
lui Hristos, căci era lipit cu 
inima de averile sale şi nu 
voia să miluiască pe săraci. 
Or, Mântuitorul îl chema la 
desăvârşire, prin renunţarea 
la averile pământeşti şi ago-
nisirea altor averi, cele du-
hovniceşti. Căci bogăţia cea 
mai mare a creştinilor este 
păstrarea cu sfi nţenie a drep-
tei credinţe ortodoxe. Bogă-
ţia cea nemuritoare a noas-
tră, a creştinilor, este sfânta 
rugăciune făcută cu post şi 
cu milostenie.

Averea creştinilor
Bogăţia duhovnicească a 

creştinilor este împlinirea 
cu sfi nţenie a poruncilor Sfi n-
tei Evanghelii, trăirea în de-
săvârşită dragoste, iertarea 
vrăjmaşilor, participarea re-
gulată la slujbele bisericii, 
ascultarea cu evlavie a Sfi n-
tei Liturghii în sărbători, 
deasa spovedanie şi împăr-
tăşania cu Trupul şi Sânge-
le Domnului. Apoi naşterea 
de copii, înfrânarea de la o-
rice fel de păcate trupeşti, 
blândeţea, smerenia şi toa-
te celelalte fapte bune. Aces-
tea sunt averea şi lauda şi 
cununa creştinilor care ne 
asigură mântuirea sufl etu-
lui. Iar nu agonisirea de 
averi, de bani şi cinste tre-
cătoare pe pământ, care ne 
îndepărtează de Dumnezeu 
şi ne aruncă în grele păca-
te şi în osândă veşnică.

Bogaţi în credinţă
Să renunţăm la averile 

de prisos şi nefolositoare ca-
re aduc atâta tulburare şi 
robesc inimile slabe şi să ne 
lipim cu inima de Hristos. 
Să urmăm cu statornicie pă-
rinţilor noştri evlavioşi şi iu-
bitori de Dumnezeu, care 
erau săraci de averi, dar bo-
gaţi şi tari în credinţă, în 
rugăciune şi în milostenie. 
Să iubim pe săraci, pe bă-
trâni, pe copii şi pe văduve 
şi să-i ajutăm cu ce putem, 
că aceia nu au sprijin de ni-
căieri. Şi să nu uităm ce spu-
ne psalmistul; „Temeţi-vă de 
Domnul toţi Sfi nţii Lui, că 
n-au lipsă cei ce se tem de 
El“ (Psalmi 33, 9).

Cu fapte bune
Să ne îmbogăţim duhov-

niceşte în Hristos, adică să 
părăsim păcatele şi să adu-
năm cât mai multe fapte bu-
ne. Acestea sunt averea noas-
tră, nădejdea mântuirii noas-
tre, bucuria noastră în Hris-
tos. Să-l rugăm pe Mântui-
torul şi Fiul lui Dumnezeu 
să ne îmbogăţească în cele 
cereşti, ca să putem cânta 
cu psalmistul David: „Boga-
ţii au sărăcit şi au fl ămân-
zit, iar cei ce-L caută pe Dom-
nul nu se vor lipsi de tot bi-
nele“ (Psalmi 33, 10). Amin.

Pr. Ilie Cleopa
(Titlul şi intertitluri-
le aparţin redacţiei)

ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul Bogat - Păzirea poruncilor)

„Ce îmi mai lipseşte?“

(săptămâna 25 noiembrie – 1 decembrie)
25  Vi Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. 

M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la ulei şi vin. Nu 
se fac nunţi)

26  Sâ Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Pafl agonul (Dezlegare 
la peşte. Nu se fac nunţi)

27  Du Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare 
la peşte. Nu se fac nunţi). Duminica a XXX-a după Rusalii 
(Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. 
Luca XVIII, 18-27; glas 7, voscr. 2

28 Lu Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post. Nu se fac nunţi)
29  Ma Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la ulei şi 

vin. Nu se fac nunţi)
30  Mi †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; † Sf. 

Ier. Andrei Şaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei 
(Dezlegare la peşte. Nu se fac nunţi)

1 Jo Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum – Ziua 
Naţională a României) (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)

Calendar Creştin Ortodox
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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.

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

¤ 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 pricepuţi 
în amenajări interioare. Firma 
oferă pentru angajaţi 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 NE-
CALIFICAŢI. Oferă loc de muncă 
asigurat pe termen lung, sala-
riu corespunzător, tichete de 
masă, ore suplimentare plătite 
conform legislaţiei. Cerinţe: 
Seriozitate și punctualitate; 
Dexteritate foarte bună pentru 
montajul manual; Vedere bu-
nă pentru verifi carea și asigu-
rarea calităţii; Disponibilitate 
program de 3 schimburi. Mai 
multe informaţii, la telefon 
0269-841.126 sau la sediul so-
cietăţii 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 
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

¤ 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 acoperi-
re internaţională și naţională, 
pensii private, fonduri pentru 
studiile copiilor, asigurări de 
protecţie a familiei, investiţii, R-
CA, Casco, locuinţe, medicale 
de călătorie etc. Tel.: 
0744-396.115

¤ Caut om la animale, condiţii 
bune. Pentru mai multe infor-

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.
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APĂ CANAL SIBIU S.A.

Angajează pentru :

SECTIA RETELE APA

INGINER în domeniul : instalaţii în construcţii / 
hidrotehnica / mecanic- 1 post

Cerinţe:

¤  studii superioare tehnice în domeniul: instalaţii /con-
strucţii / hidrotehnice/mecanice/politehnice;

¤  experienţă în domeniul instalaţiilor de apa si canali-
zare, constituie avantaj;

¤ cunoștinţe temeinice de operare PC;
¤ permis conducere categ. B;
¤ abilitati munca in echipa si in afara orelor de program;

Cererile tip de participare la concurs se completează și 
se depun online la adresa de mail personal@apacansb.ro 
sau la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serv.Resurse Uma-
ne, împreună cu CV, copie  diplomă studii și adeverinţa me-
dicală de la medicul de familie, până la data de 21.11.2022. 

Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916(int.117 sau 166).

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 

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 2021-2027 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu este acreditat în cadrul 
programului Erasmus, ca lider de consorţiu pentru mobilităţi (cursuri de formare), în do-
meniul „Educaţie școlară”.

În cadrul consorţiului participă unităţi de învăţământ din mediul rural și urban care nu 
au accesat proiecte in cadrul programului Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formă-
rii, tineretului și sportului, program care oferă oportunităţi de formare continuă și coope-
rare pentru toţi actorii implicaţi activ în domeniile menţionate.

Participanţii în mobilităţile de formare de tip curs structurat, sunt cadre didactice, per-
sonal de conducere (director/director adjunct/responsabil arie curriculară/responsabili co-
misii), care au posibilitatea prin natura activităţii didactice sau manageriale să aducă plus 
valoare managementului instituţional și strategiei de dezvoltare a școlii, în context euro-
pean. La cursurile de formare în străinătate, participă și inspectori școlari care doresc să 
dezvolte competenţe/abilităţi din domeniul managementului educational.

În primul an de acreditare, 13 cadre didactice, (directori, directori adjuncţi, inspectori 
școlari) au participat în mobilităţi de formare în tematici de dezvoltare de practici mana-
geriale specifi ce unui mediu educaţional incluziv, dezvoltarea abilităţilor digitale, de comu-
nicare la echipele mangeriale din consoţiu.

Ultimele 3 mobilităţi s-au desfășurat în perioada octombrie – noiembrie 2022, în Ate-
na – curs de formare cu tema „Incluziune și sprijin pentru elevii cu nevoi speciale în și în 
afara clasei” și în Barcelona, cursul de formare cu tema „Soluţii de managementul clasei 
pentru profesori: noi metodologii, motivare efi cientă, cooperare și strategii de evaluare”

Urmare a mobilităţii de formare, participanţii promovează, diseminează experienţa, 
propun optimizări ale planurilor manageriale în concordanţă cu experienţa europeană și 
nu în ultimul rând, vor dezvolta partneriate cu instituţii similare din Europa.

Anca Voineag
Inspector școlar

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Moșna, titular al proiectului MODERNIZARE 
DRUM COMUNAL DC13 – NEMŞA ÎN COMUNA MOŞNA, JU-
DEŢUL SIBIU, anunţă publicul interesat asupra luării decizi-
ei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția 
Mediului Sibiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactu-
lui asupra mediului, pentru proiectul MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DC13 – NEMŞA ÎN COMUNA MOŞNA, JUDEŢUL 
SIBIU, propus a fi  amplasat în comuna Moșna și Biertan, 
DC 13 ( extravilan ), județul Sibiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi  consultate la următoarea adresă de inter-
net  http://apmsb.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la da-
ta publicării anunţului pe pagina de internet a APM Sibiu.

ANUNŢ PUBLIC

Ptr obtinerea autorizatiei de mediu privind activitatea des-
fasurata de societatea PROSERV AUTO S.R.L., din munici-
piul Medias, Str. Titus Andronic, nr. 23, judetul Sibiu

( Atelier service auto cu vopsitorie )
Societatea PROSERV AUTO, cu sediul in Medias, str. Baz-

nei, nr. 70A, judetul Sibiu, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, pen-
tru activitatea: „ATELIER SERVICE AUTO CU VOPSITORIE“ ce 
se desfasoara in localitatea Medias, str. Titus Andronic nr. 23.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului 
pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediu-
lui Sibiu, din mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, sau e-mail: 
offi ce@apmsb.anpm.ro.Observatiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Sibiu sau la adresa de e-mail: offi ce@
apmsb.anpm.ro.

Administrator societate,
Pocan Ioan

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. (3.10)

TERENURI

¤ Vând teren 2000 mp în satul 
Vale, Săliște. Tel. 0744.320554

IMOBILIARE

¤ Caut gazdă în Sibiu, o persoa-
nă cu un copil de trei luni. Tel. 
0787328873

¤ Închiriez casă, zona Terezian, 
str. Lăptăriei, 2 camere, două 
băi,pentru familie sau studenţi. 
Preţ 300 Euro + taxe. Tel. 
0757140987.

¤ Vând sau schimb casă în 
Cisnădie,compusă din trei camere, 
bucătărie, trei băi și anexe. Garaj 
și bucătărie de vară de 40mp. 
Relaţii la telefon: 0745170115.

¤ Închiriez apartament la casă, 
în Sibiu, compus din: 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, cămară, deba-
ra, hol, acces la curte și grădină. 
Informaţii la telefon 0722-579753.

¤ Vând casă, 5 camere, 4 băi, 
cu teren 1600 mp, situată în Ar-
pașu de Sus nr. 316. Relaţii 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 
mare, cu baie și scară de acces 
la etaj unde se afl ă 2 dormi-
toare, birou și baie, cu utilităţi 
separate, zonă bună, după fa-
brica de bere, aproape de 
mall, spital și gară. Preţ 350 
euro negociabil. Relaţii la tele-
fon 0751-313.230

AUTO

Vând Maşină de Epocă – 
DACIA 1300, gri 83, an fabri-
caţie 1979, în stare bună de 

funcţionare, cu revizia tehnică 
la zi, cu numeroase piese de 
schimb. Pentru detalii sunaţi 

la mobil – 0745.116.637 

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

Consumaţi produse româneşti!
Consumaţi produse locale!

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

Piaţa este satul din mijlocul oraşului!Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei le găseşti la noi!p gp g

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

Ziua Naţională a României 
va fi  sărbătorită la Sibiu 
printr-o serie de eveni-
mente organizate 
de Consiliul Judeţean 
Sibiu, prin intermediul 
instituţiilor de cultură 
afl ate în subordine, 
dar şi de celelalte instituţii 
publice de cultură 
din Sibiu, precum 
şi cele militare.

Junii, în prim-plan
Cel mai aşteptat eveni-

ment de 1 Decembrie, cu o 
tradiţie de peste un dece-
niu, este spectacolul ”Noi 
suntem români”, pregătit 
cu dăruire şi multă muncă 
de Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţiona-
le ”Cindrelul Junii” Sibiu. 
Spectacolul va începe la ora 
14.30 şi va fi  găzduit de Sa-
la Transilvania, cu o capa-
citate generoasă de locuri.

„Ne dorim ca Ziua Ro-
mâniei să fie un prilej de 
sărbătoare pentru sibieni, 
o zi care să le aducă bucu-
rie şi motive de mândrie 
că sunt români.

Ne-am preocupat ca în 
acest an spectacolul folcloric 
«Noi suntem români» să fi e 
organizat la Sala Transilva-
nia, pentru a da prilejul mai 
multor sibieni să poată să ia 
parte, pe viu, la această ma-
nifestare de anvergură care 
aduce laolaltă interpreţi, in-
strumentişti, dansatori pro-
fesionişti din România şi Re-
publica Moldova.

Intrarea va fi  gratuită, în 
limita locurilor disponibile, 
iar accesul se face pe bază 
de invitaţii, care se vor dis-
tribui duminică, 27 noiem-
brie, la Sala Transilvania, 
între orele 12-18. Pe cei ca-
re nu vor putea participa fi -
zic la acest spectacol, îi invi-
tăm să îl urmărească de aca-

să, întrucât Televiziunea Ro-
mână îl va transmite în di-
rect, pe canalul TVR 1” – Da-
niela Cîmpean, preşedinta 
Consiliului Judeţean Sibiu.

Regal folcloric
Maratonul folcloric va fi  

susţinut de către Ansamblul 
Folcloric Profesionist ”Cin-
drelul-Junii Sibiului”, An-
samblul Folcloric „Ceata Ju-
nilor”, Orchestra ”Lăutarii” 
din Chişinău şi de soliştii: 
Nicolae Furdui Iancu, Irina 
Loghin, Gheorghe Turda, 
Aneta Stan, Mioara Velicu, 
Nicoleta Voica, Constantin 
Enceanu, Mariana Anghel, 
Cristian Fodor, Ovidiu Homo-
rodean, Tudor Furdui Iancu, 
Adriana Anghel, Traian Sto-
iţă, Sînziana Ştefan, Bogdan 
Firu, Georgiana Necşa, Iu-
lia Mihai, Răzvan Năstăses-
cu, Ioana Ştefan, Geanina 
Gavrilă, Cosmin Bîrlan, Pau-
la Medrea, Daria Gâdea, I-
na Chiriac, Oana Tomoiagă, 
Alina Pinca, Ilie Medrea, Ali-
na Bîcă şi Adrian Neamţu.

Evenimente 
la Biblioteca ASTRA

Biblioteca Judeţeană AS-
TRA a pregătit două eveni-
mente culturale, la care ac-
cesul publicului este liber: ex-
poziţia documentară ”Mitro-
politul Andrei Şaguna, în co-
lecţii sibiene”, amenajată în 
Muzeul Asociaţiunii din se-
diul istoric, etajul I, în cola-
borare cu Muzeul Naţional 
Brukenthal şi cu Mitropolia 
Ardealului. Aceasta valorifi -
că circularele şi pastoralele 
date parohiilor de Episcopul 
şi apoi Mitropolitul Andrei 
Şaguna, afl ate în colecţiile Bi-
bliotecii Judeţene ASTRA Si-
biu. Vernisajul expoziţiei va 
avea loc la ora 12.00 şi va fi  
urmat la ora 12.30 de lansa-
rea site-ului www.enciclope-
diaromana.eu, în Comparti-

mentul Colecţii Speciale, afl at 
la parter. Pagina web prezin-
tă prima enciclopedie româ-
nă, enciclopedia ASTREI 
(1898 – 1904), editată de dr. 
Corneliu Diaconovici.

Concert la 
Filarmonică

Seara, de la ora 19.00, si-
bienii melomani sunt aştep-
taţi la Sala Thalia, la un con-
cert simfonic extraordinar 
organizat de Filarmonica de 
Stat Sibiu. Vedeta concertu-
lui va fi  taragotul iar toate 
lucrările muzicale poartă 
semnătura compozitorilor ro-
mâni, printre care şi sibia-
nul Marţian Negrea, născut 
în comuna Valea Viilor. Or-
chestra fi larmonicii sibiene 
va fi  dirijată de Vlad Vizirea-
nu, iar solişti vor fi  Emil Vi-
şenescu (taragot şi clarinet) 
şi Radu Sinaci (violoncel).

În avanpremiera Zilei 
Naţionale

De asemenea, în avanpre-
miera Zilei Naţionale, Şcoa-
la Populară de Arte şi Mese-
rii ”Ilie Micu” va oferi publi-
cului un spectacol artistic, 
marţi, 29 decembrie, ora 
16.00, în Sala Oglinzilor a 
FDGR Sibiu, susţinut de că-
tre elevii claselor de canto 
muzică populară, instrumen-
te de sufl at şi de cei ai clase-
lor externe de jocuri popula-
re din Sălişte şi Tălmaciu. 
În cadrul spectacolului, sibi-
enii vor fi  încântaţi cu melo-
dii populare interpretate de 
invitatul special Răzvan Năs-
tăsescu. Intrarea este liberă, 
în limita celor 100 de locuri 
disponibile.

Muzeul în aer liber din 
cadrul CNM ASTRA va fi 
deschis publicului de 1 De-
cembrie, iar în intervalul 
orar 10.00 – 16.00 vor fi 
organizate acţiuni cultu-
ral-educative.

Sibiul sărbătoreşte 
Ziua Naţională 
a României
 În săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 
sibienii şi turiştii vor avea parte de numeroase 
evenimente artistice şi culturale

Cel mai aşteptat eveniment de 1 Decembrie este spectacolul „Noi suntem români”, organizat de „Cindrelul Junii” Sibiu.

28 Noiembrie
¤ 13.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal – 
Expoziţia ”De la Ţepeş la Brâncuşi, 5 secole de is-
torie şi cultură din colecţia Radu Emilian”
¤ 13.00 Aula Academiei Forţelor Terestre ”Nicolae 
Bălcescu” Sibiu – Simpozion dedicat Zilei de 1 
Decembrie
¤ 10.00 – 17.00 Cercul Militar Sibiu – Expoziţie 
fotodocumentară
29 Noiembrie
¤ 13.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal – 
Expoziţia ”De la Ţepeş la Brâncuşi, 5 secole de is-
torie şi cultură din colecţia Radu Emilian”
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul De Istorie Casa 
Altemberger – Expoziţia ”Marea Unire”, fotografi i şi 
documente din colecţia Alexandru Bîrsan
¤ 10.00 – 17.00 Cercul Militar Sibiu – Expoziţie 
fotodocumentară
¤ 16.00 Sala Oglinzilor – Sediul FDGR – Organizator 
Şcoala populară de Arte şi Meserii Ilie Micu – 
Spectacol artistic
30 Noiembrie
¤ 9.00 – 17.00 Complexul Naţional Muzeal Astra
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal (toa-
te sediile/ închis Muzeul de Artă Contemporana)
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal – 
Expoziţia ”De la Ţepeş la Brâncuşi, 5 secole de is-
torie şi cultură din colecţia Radu Emilian”
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul De Istorie Casa 
Altemberger – Expoziţia ”Marea Unire”, fotografi i şi 
documente din colecţia Alexandru Bîrsan
¤ 10.00 – 17.00 Cercul Militar Sibiu – Expoziţie 
fotodocumentară
19.00 Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu – ”Mamă”, 
de Marta Barcelo, Regia Mariana Cămărăşan

1 Decembrie
¤ 9.00 – 17.00 Complexul Naţional Muzeal Astra
¤ 10 – 18 Muzeul Naţional Brukenthal (toate sedi-
ile/ intrare gratuită la Muzeul de Istorie Casa 
Altemberger / închis Muzeul de Artă Contemporana)
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal – 
Expoziţia ”De la Ţepeş la Brâncuşi, 5 secole de is-
torie şi cultură din colecţia Radu Emilian”
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul De Istorie Casa 
Altemberger – Expoziţia ”Marea Unire”, fotografi i şi 
documente din colecţia Alexandru Bîrsan
¤ 10.00-17.00 Cercul Militar Sibiu – Expoziţie 
fotodocumentară
¤ 10.00 Consiliu Dirigent Sibiu – Bdul Nicolae 
Bălcescu – Ceremonial Militar
¤ 11.00 Monumentul Ostaşului Din Toate Timpurile 
– Cercul Militar Sibiu – Ceremonie de depuneri de 
coroane şi jerbe de fl ori
¤ 11.00 – 16.00 Complexul Naţional Muzeal Astra 
– Târgul de ţară/ Eveniment cu componente educa-
ţionale şi gastronomice
¤ 12.00 Biblioteca Judeţeană Astra, sediul istoric – 
Lansare site Enciclopedia României; Inaugurarea Sălii 
Andrei Şaguna; Moment cultural artistic pe balcon
¤ 14.30 Sala Transilvania – Spectacol extraordinar 
”Noi suntem romani” Organizat de catre CJCPCT – 
Cindrelul Junii Sibiului.
¤ 19.00 Filarmonica De Stat Sibiu, Sala Thalia – 
Concert Extraordinar de 1 Decembrie
Organizat de catre Filarmonica Sibiu
¤ 17.00 – 18.00 Piaţa Mare – Recital 1 Decembrie/ 
Florin & Patricia Thomits – Piata Mare. Spectacol in 
cadrul Târgului de Crăciun, organizat de catre As. 
Events for Tourism.
¤ 18.00 Retragere Cu Torţe, monumentul Eroilor 
Revoluţiei – str. Cetăţii – Piaţa Mare – Bdul 
Nicolae Bălcescu – Academia Forţelor Terestre 
Nicolae Bălcescu
¤ 19.00 Teatrul Naţional Radu Stanca – ”antigona. 
Un requiem/antigone. Ein requiem”, de Thomas 
Kock, Regia: Florin Vidamiski. Spectacol în lb. ger-
mana/subtitrat in ro

2 Decembrie
¤ 9.00 – 13.00 Centrul De Informare Turistică – 
Expoziţia de fotografi e şi documente ”Muzeul 
Asociaţiunii – Rădăcinile admirării satului româ-
nesc”, organizată de către Asociaţia Sibiul Cultural.
¤ 9.00 – 17.00 Complexul Naţional Muzeal Astra
¤ 10.00-18.00 Muzeul Naţional Brukenthal (toate 
sediile/ închis Muzeul de Artă Contemporana)

¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal – 
Expoziţia ”De la Ţepeş la Brâncuşi, 5 secole de is-
torie şi cultură din colecţia Radu Emilian”
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul De Istorie Casa 
Altemberger – Expoziţia ”Marea Unire”, fotografi i şi 
documente din colecţia Alexandru Bîrsan
¤ 10.00-17.00 Cercul Militar Sibiu – Expoziţie 
fotodocumentară
¤ 12.00 Biserica Evanghelică Sibiu – Muzica în 
Catedrala Lutherana – Seria de concerte Vinerea 
Verde. Organizat de către Parohia Evanghelica Sibiu
¤ 19.00 Centrul Cultural Ion Besoiu – ”Tradiţii”, 
Organizat de către Casa de Cultură a Studenţilor.
¤ 17.00 – 18.00 Piaţa Mare – Recital 1 Decembrie/ 
Florin & Patricia Thomits – Piata Mare. Spectacol în 
cadrul Târgului de Crăciun, organizat de către As. 
Events for Tourism.
¤ 19.00 Teatrul Naţional Radu Stanca – ”antigona. 
Un requiem/antigone. Ein requiem”, de Thomas 
Kock. Regia: Florin Vidamiski, spectacol în lb ger-
mana/subtitrat in ro

3 Decembrie
¤ 9.00 – 17.00 Complexul Naţional Muzeal Astra
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal 
(toate sediile/ închis Muzeul de Artă 
Contemporană)
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal – 
Expoziţia ”De la Ţepeş la Brâncuşi, 5 secole de is-
torie şi cultură din colecţia Radu Emilian”
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul De Istorie Casa 
Altemberger – Expoziţia ”Marea Unire”, fotografi i şi 
documente din colecţia Alexandru Bîrsan
¤ 10.00 Teatrul Gong – Atelierul de Creat Poveşti 
– Povestea ursului polar, Coordonator Diana Ribana. 
Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani
¤ 10.00-17.00 Cercul Militar Sibiu – Expoziţie fot-
odocumentară
¤ 11.00 Teatrul Gong – ”Hermann Visează”, o dra-
matizare de Daniel Chirilă
regia: Eliza Păuna; scenografi a: Romulus Boicu; 
muzica: Charlie Fălămaş; disribuţia: Raluca Răduca, 
Adrian Prohaska, Lucia Barbu, Charlie Fălămaş. 
Recomandat copiilor peste 5 ani
¤ 16.00 – 17.00 Piaţa Mare – Recital 1 Decembrie/ 
Florin & Patricia Thomits – Piata Mare. Spectacol în 
cadrul Târgului de Craciun, organizat de către As. 
Events for Tourism.
¤ 17.00 Teatrul Naţional Radu Stanca – ”Puricele 
în ureche”, de Georges Feydeau,
Regia Şerban Puiu
¤ 17.00 Teatrul Gong – ”Gala Tineretului Sibian”, 
intrare libera în limita locurilor disponibile
¤ 18.00 Teatrul Gong – ”Hermann Visează”, o dra-
matizare de Daniel Chirilă
regia: Eliza Păuna; scenografi a: Romulus Boicu; 
muzica: Charlie Fălămaş; disribuţia: Raluca Răduca, 
Adrian Prohaska, Lucia Barbu, Charlie Fălămaş.
recomandat copiilor peste 5 ani
¤ 18.00 Biserica Ursulinelor – Acapella & Friends 
– Christmas Gala Concert – ediţia a V-a. Organizat 
de catre Asociatia Vocart.
¤ 19.00 Biserica Evanghelică – Muzica în Catedrala 
Lutherana. Organizat de către Parohia Evanghelica Sibiu. 
Cofi nantat prin Agenda Culturala a Municipiului Sibiu

4 Decembrie
¤ 9.00 – 17.00 Complexul Naţional Muzeal Astra
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal (toa-
te sediile/ închis Muzeul de Artă Contemporană)
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul Naţional Brukenthal – 
Expoziţia ”De la Ţepeş la Brâncuşi, 5 secole de is-
torie şi cultură din colecţia Radu Emilian”
¤ 10.00 – 18.00 Muzeul De Istorie Casa 
Altemberger – Expoziţia ”Marea Unire”, fotografi i şi 
documente din colecţia Alexandru Bîrsan
¤ 10.00 Teatrul Gong – Atelierul de Creat Poveşti 
– Povestea ursului polar. Coordonator Diana Ribana. 
Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani
¤ 11.00 Teatrul Gong – ”Hermann Visează”, o dra-
matizare de Daniel Chirilă
regia: Eliza Păuna; scenografi a: Romulus Boicu; 
muzica: Charlie Fălămaş; disribuţia: Raluca Răduca, 
Adrian Prohaska, Lucia Barbu, Charlie Fălămaş.
recomandat copiilor peste 5 ani
¤ 17.00 Teatrul Naţional Radu Stanca – ”Puricele 
în ureche”, de Georges Feydeau, Regia Şerban Puiu.

Programul evenimentelor culturale din municipiul Sibiu 
în perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2022
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