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Sâmbătă va avea loc primul meci pe Municipalul reconstruit de „Fabrica de stadioane”.
Cu etapa din acest weekend, intrăm în „săptămâna Mare” a fotbalului sibian. 
Fotbal Club Hermannstadt revine pe Stadionul Municipal, sâmbătă 10 februarie, 
de la ora 19.00, într-un meci cu Farul Constanţa, liderul Superligii României la fotbal. 
E primul meci oficial de fotbal disputat pe (noua) arenă a oraşului, una proaspăt 
reconstruită în urma unei investiţii de cca 40 milioane de euro.
După omologarea de către Liga Profesionistă de Fotbal, eveniment care a avut loc 
în 29 noiembrie şi inaugurarea festivă, în prezenţa oficialităţilor locale de Moş Nicolae, 
sâmbătă vine rândul inaugurării printr-un prim meci de fotbal.
Inaugurarea aduce în atenţia publică un fapt cu totul remarcabil: stadionul 
a fost edificat de către un important constructor local, CON-A, care şi-a câştigat-o 
veritabilă faimă de „fabrică de stadioane”.  Pagina 7
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„Săptămâna Mare” 
a fotbalului sibian

Ultima întâlnire din acest an cu pu-
blicul Stagiunii Camerale „Flores-
cu-Fernandez&Friends“ va avea loc du-
minică 11 decembrie a.c., cu prezentarea 
“Concertului de Crăciun” în interpreta-
rea Orchestrei de camera “Odae cum 
Harmoniis”. Evenimentul face parte din 
proiectul „Stagiunea Camerală Flores-
cu-Fernandez&Friends” şi este progra-
mat cu începere de la ora 17.00, în Sala 
Oglinzilor (FDGR) Sibiu.

În spiritul Crăciunului

Concertul din data de 11 decembrie 
2022 este dedicat spiritului de sărbătoa-
re pe care îl împărtăşim în aceasta peri-
oadă a anului, printr-o întâlnire dintre 
generaţiile de muzicieni care se succed 
şi transmit mai departe prietenia între 
artişti, cunoaşterea şi arta de a crea mu-
zică împreună.

„Întâlnirea între binecunoscutul vio-
lonist Vasile Şulţ muzician în Orchestra 
Filarmonicii de Stat Sibiu şi a tinerei vi-
oloniste Rafaela Fernandez Samodaiev 

exemplifi că această convieţuire între ge-
neraţii, în care cei tineri învaţă de la ge-
neraţiile cu experienţă, păstrând şi du-
când mai departe tradiţiile culturale ale 
societăţii noastre. De asemena, acest Con-
cert de Crăciun este o dovadă a priete-
niei dintre colegi, artişti ai Filarmonicii 
de Stat din Sibiu.” a declarat Makcim 
Fernandez Samodoaiev, preşedintele Aso-
ciaţiei Florescu-Fernandez&Friends.

Acces gratuit

Publicul sibian o va putea asculta pe 
fl autista Oana Silişteanu susţinând par-
tea solistică din Concert pentru fl aut şi 
orchestra în Re Major “Il Gardelino” de 
Antonio Vivaldi, pe violoniştii Nicolae 
Şulţ şi Rafaela Fernandez Samodaiev in-
terpretând Concertul pentru doua viori 
şi orchestra în re minor de Johann Se-
bastian Bach, iar pianista Monica Flo-
rescu va interpreta, tot de Johann Se-
bastian Bach, Concertul pentru pian si 
orchestra nr.5, în fa minor. Această săr-
bătoare muzicală se va încheia cu Con-

certul nr.8, op.6 “Fatto Per la Notte di 
Natale” de Arcangelo Corelli, o lucrare 
dedicată Sărbătorii Crăciunului, susţi-
nut de orchestra de cameră “Odae cum 
Harmoniis”.

Accesul publicului este liber, în limi-
ta locurilor disponibile. Evenimentul va 
putea fi  urmărit şi online, pe pagina de 
facebook Florescu-Fernandez&Friends 
sau accesând linkul: https://livestream.
com/romania-live-events/concertde-
craciun2022

Concert de Crăciun cu Orchestra de cameră „Odae cum Harmoniis”!
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Consiliul Judeţean (C.J.) 
Sibiu digitalizează procedu-
rile pentru organizaţiile şi in-
stituţiile ce doresc să aplice 
pentru fi nanţările nerambur-
sabile asigurate prin cele pa-
tru Agende principale: Agen-
da Culturală şi pentru Dez-
voltarea Comunităţii, Agen-
da pentru Tineret, Agenda 
pentru Sport şi Agenda pen-
tru Educaţie.

Începând cu 2023, aplican-
ţii vor utiliza un portal spe-
cial creat, în care sunt dispo-
nibile mai multe module vi-
zând etapele de accesare, im-
plementare şi monitorizare a 
modului de realizare a acti-
vităţii fi nanţate. În acest fel 
se elimină cantităţi importan-
te de hârtie ce trebuiau prin-
tate şi depuse la fi nanţator, 
efi cientizîndu-se şi timpii de 
transmitere şi analiză a do-
cumentelor.

Întâlnire
Pe data de 14 decembrie 

ac, sala de şedinţe a Consi-
liului Judeţean Sibiu va găz-
dui o întâlnire cu toţi cei in-
teresaţi să obţină fi nanţări 
nerambursabile pentru eve-
nimente programate a fi  or-
ganizate în 2023. Participan-
ţilor le va fi  prezentată struc-
tura şi funcţionalitatea no-

ului portal web, modul de 
utilizare, fi ind totodată un 
bun prilej de a culege fe-
ed-back din partea potenţi-
alilor benefi ciari.

Important de precizat es-
te faptul că fi ecare aplicant 
va primi un număr unic de 
înregistrare, după ce va par-
curge procedura de depunere 
a documentaţiei pe nolul por-
tal, fără a fi  nevoit să se de-
plaseze la registratură.

Pentru a facilita un dialog 
clar şi aplicat cu solicitanţii, 
întâlnirea de miercuri, 14 de-
cembrie ac, va avea 2 secţi-
uni specializate: în intervalul 
orar 12.00 – 14.00 sunt aştep-
taţi cei interesaţi să aplice 
pentru Agenda pentru Tine-
ret şi Agenda pentru Sport, 
iar în intervalul orar 14.00 – 
16.00, cei interesaţi de Agen-
da pentru Educaţie şi Agen-
da Culturală şi pentru Dez-
voltarea Comunităţii.

„Acest portal este un in-
strument modern, accesibil şi 
transparent, este prietenos 
cu mediul întrucât elimină 
mari cantităţi de hârtie, ofe-
rind aplicanţilor întreg supor-
tul de care au nevoie, de la 
solicitarea sumelor, până la 
decont”, a declarat Daniela 
Cîmpean, preşedinta Consi-
liului Judeţean Sibiu.

Platformă informatică dedicată 
finanţărilor nerambursabile 
asigurate de C.J. Sibiu 
pentru evenimente culturale, 
sportive, educaţionale şi sociale

Oferta turistică a jude-
ţului Sibiu – parte impor-
tantă în campania „Disco-
ver Romania” difuzată de 
BBC World News

Gigantul de televiziune 
BBC World News, a cărui 
audienţă se apropie de 500 
de milioane de telespecta-
tori din întreaga lume, di-
fuzează până la sfârşitul a-
cestui an campania „Disco-
ver Romania”, realizată de 
celebrul jurnalist britanic 
Charlie Ottley.

Imagini cu arhitectura ora-
şului Sibiu, atmosfera cultu-
rală efervescentă, Carpaţii şi 
zonele rurale din judeţul Si-
biu sunt prezentate cu entu-
ziasm de către realizatorii 
campaniei, care au reuşit ast-
fel să surprindă principalele 
atuuri pe care „Poarta de Sud 
a Transilvaniei” le are.

Promovare intensă
„Discover Romania” con-

ţine 4 spoturi tematice ca-
re prezintă oraşele şi sate-
le, istoria, identităţile cul-

turale, natura sălbatică şi 
activităţile, gastronomia, 
măiestria oamenilor şi tra-
diţiile româneşti.

Consiliul Judeţean Si-
biu şi Primăria Municipiu-
lui Sibiu au contribuit la 
această campanie, alături 
de operatori culturali şi vi-
deografi  sibieni, prin inter-
mediul Asociaţiei Judeţe-
ne de Turism Sibiu (AJTS).

Pentru anul 2023, jude-
ţul Sibiu este intens pro-
movat ca destinaţie turis-
tică, AJTS participând în 
luna noiembrie a acestui 
an la târgurile de profi l or-
ganizate în Londra şi Var-
şovia. În cadrul acestor eve-
nimente au fost remarcate 
noi tendinţe în turismul 
post-pandemic, în care sunt 
preferate destinaţiile eco-
turistice, drumeţiile şi ex-
perienţele culturale şi gas-
tronomice locale.

Legătură aeriană
„Partenerialul pe care 

Aeroportul Internaţional 

Sibiu îl are cu Aeroportul 
Londra – Luton, se dove-
deşte a fi  încă mijloc efi -
cient de a crea posibilita-
tea britanicilor să aleagă 
judeţul Sibiu ca destina-
ţie turistică pentru urmă-
toarele concedii. Credem 
în potenţialul extraordi-
nar oferit de cadrul natu-
ral, oferta bogată a insti-
tuţiilor de cultură, cât şi 
de varietatea gastronomi-
ei şi tradiţiilor pe care ju-
deţul nostru le are şi le 
valorifi că din plin”, a de-
clarat Daniela Cîmpean, 
preşedinta Consiliului Ju-
deţean Sibiu.

Anii Drumeţiei
Pentru iubitorii ecoturis-

mului, Consiliul Judeţean 
a alocat importante resur-
se fi nanciare amenajând, 
prin intermediul Programu-
lui „Anii Drumeţiei”, o in-
frastructură de poteci pe-
destre de peste 550 de kilo-
metri, majoritatea fi ind car-
tografi ate într-o aplicaţie 
pentru dispozitive mobile. 
De asemenea, turismul sus-
tenabil este promovat prin 
numeroase drumeţii, eveni-
mente sportive, culturale şi 
gastronomice, experenţie ce 
refl ectă conceptul progra-
mului: „Liber în aer liber!”

Sibiul, promovat pe BBC World News

Peste 4 milioane de euro 
pentru Arpaşu de Jos, 
Racoviţa şi Axente Sever
 Raluca Turcan: „Sunt bani investiţi în calitatea 
vieţii sibienilor din cele trei localităţi”

Un proiect PNDR de 1,5 milioane de euro pentru asfaltarea a 
18 drumuri în Arpaşu de Jos, aproape un milion de euro pentru un 
centru de colectare a deşeurilor în Racoviţa şi 1,86 milioane de 
euro pentru modernizarea străzilor din localităţile Axente Sever şi 
Agârbiciu sunt ultimele proiecte pe fonduri europene care au de-
marat în judeţul Sibiul.

Raluca Turcan: Investim bani europeni într-un 
stil de viaţă modern în toate localităţile din judeţ

Deputatul de Sibiu Raluca Turcan susţine că aceşti bani repre-
zintă doar o parte din cei care ajung în judeţ, în urma proiectelor 
aprobate, fi nanţate cu bani europeni.

„Banii acordaţi judeţului Sibiu prin proiecte acceptate la fi nan-
ţare pe fonduri europene nu sunt îngropaţi în asfalt, în canalizări 
şi în clădiri. Destinaţia lor fi nală este îmbunătăţirea calităţii vieţii 
sibienilor şi cred că acest lucru trebuie subliniat.

În ultima vreme s-a discutat mult despre sumele imense de la 
Uniunea Europeana, însă foarte puţin s-a vorbit efectiv de benefi -
ciile lor pentru locuitori. Eu aş propune să vorbim mai puţin de 
bani şi mai mult de benefi ciile care vin pentru viaţa cotidiană a 
cetăţenilor din judeţ. Investim bani europeni într-un stil de viaţă 
modern în toate localităţile din judeţ.

Sunt banii comunităţii, bani care, fără fi nanţare de la Uniunea 
Europeană, ar fi  fost foarte greu sa fi e alocaţi din bugetele naţio-
nale, judeţene sau locale”, susţine Raluca Turcan.

7,69 milioane de lei în Arpaşu de Jos
Au fost asfaltate primele 2 din cele 18 străzi din Arpaşu de Jos 

şi Arpaşu de Sus prinse într-un proiect PNDR, lăsat în urmă din 
cauza blocării unui constructor.

Proiectul care a pierdut mai mult de 2 ani, din cauza fi rmei 
care trebuia sa execute lucrările, s-a reluat acum, iar de Ziua 
Naţionala a României s-a reuşit asfaltarea primelor drumuri.

Lucrările au fost începute in 2019 ,în luna septembrie, şi din 
ianuarie 2020 nu au mai fost reluate. „Au fost începute 6 străzi în 
Arpaşu de Sus, iar prin reluarea lucrărilor prioritar este să le fi na-
lizam cât posibil pe acestea, dacă vremea permite. Anul viitor, 
constructorul se va mobiliza cu un şantier şi în Arpaşu de Jos”, 
anunţă primarul Constantin Văcariu.

Valoarea totala a proiectului este 7.690.000 lei cu TVA.

O mare reuşită pentru comuna Racoviţa!
Andreea Voicu, primarul comunei Racoviţa, a semnat alături de 

premierul Nicolae Ciucă şi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
Tanczos Barna, un contract de fi nanţare prin PNRR pentru crearea 
în comuna Racoviţa a Centrului de Colectare a deşeurilor prin 
Aport Voluntar.

Proiectul fi nanţat prin PNRR presupune înfi inţarea unui centru 
de colectare prin aport voluntar în comuna Racoviţa, în vederea 
accelerării procesului de extindere şi modernizare a sistemului de 
gestionare a deşeurilor din comună.

„Activităţile propuse prin proiect asigură colectarea separată a 
deşeurilor care nu pot fi  colectate în sistem „door-to-door”, re-
spectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi  colectate în 
pubelele individuale, precum şi fl uxurile speciale de deşeuri – de-
şeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, de-
şeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri de cadavre animale, 
deşeuri de gradină, deşeuri din construcţii şi demolări. Mulţumesc 
întregii echipe şi tuturor celor care ne-au susţinut.

Dezvoltăm Racoviţa pe toate planurile. Muncim cu dedicare şi 
perseverenţă pentru un prezent şi un viitor mai bun”; a transmis 
primarul Andreea Voicu.

Valoarea totala a proiectului este de 926.676,80 euro şi va fi  
realizat în conformitate cu proiectul tip publicat de Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Străzi modernizate în Axente Sever 
şi Agârbiciu: 9,3 milioane de lei

Primarul comunei Axente Sever, Marius Grecu, a semnat la fi -
nalul lunii trecute, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei (MDLPA) un proiect de 9,31 de milioane de lei prin 
care se vor moderniza străzile din Axente Sever şi Agârbiciu.

„Proiectul se va desfăşura pe parcursul anului viitor şi va pre-
supune reabilitarea şi modernizarea întregii reţele de străzi din 
comuna noastră”, a precizat primarul Marius Grecu.

Comuna Axente Sever a primit o fi nanţare de 7,55 de milioane 
de lei prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” pentru 
derularea acestui proiect, însă valoarea totală a acestuia este de 
9,31 de milioane de lei.
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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

Centrele de închiriere Si-
biu Bike City se vor închi-
de până la primăvară, din 
cauza iind răcirii vremii şi 
probabilitatea îngheţului şi 
a ninsorii. Astfel, în perioa-
da 5-9 decembrie, Serviciul 
de Administrare a Dome-
niului Public s-a ocupat de 
ridicarea din teren a bici-
cletelor şi transportul aces-
tora în depozit.

Deschis în 29 aprilie anul 
acesta, sistemul Sibiu Bike 
City a înregistrat în cele 7 
luni de funcţionare 69.704 
utilizări, fi e în baza unui 
abonament, fi e în sistem de 
închiriere orară sau pe zi. 
Până în prezent s-au achi-

ziţionat 15.136 de abona-
mente. În total, bicicletele 
Sibiu Bike City au fost pe 
trasee timp de 174.613 ore.

Proiect pe fonduri 
nerambursabile

Sistemul Sibiu Bike City 
a fost creat de Primăria Mu-
nicipiului Sibiu printr-un 

proiect fi nanţat din fonduri 
europene nerambursabile. 
Acesta oferă 540 de bicicle-
te spre închiriere din 49 de 
staţii amplasate în întreg 
oraşul. Sistemul se poate fo-
losi prin intermediul aplica-
ţiei mobile PBSC, care se 
poate descărca gratuit din 
Google Play sau App Store.

Bicicletele Sibiu Bike City intră 
în depozit până la primăvară

După 8 ani de demersuri 
şi campanii susţinute ale 
salvatorilor montani, depu-
taţii au decis, miercuri, că 
salvamontiştii vor putea uti-
liza girofarul de pe maşini-
le de intervenţie atunci când 
sunt în misiune. Actul nor-
mativ a trecut cu votul tu-
turor deputaţilor prezenţi 
în plen, 249 la număr.

Paradox
Până acum, autospeciale-

le de salvamont puteau fi  do-
tate cu mijloace de semnali-
zare acustică şi luminoasă, 
dar, paradoxal, acestea mij-
loace nu puteau fi  folosite le-
gal. În această situaţie, nu pu-
ţine au fost cazurile în care 

salvatorii montani au întârzi-
at mult la intervenţii deoare-
ce au rămas blocaţi în trafi c. 
Şi pentru ei, ca şi pentru cei-
lalţi salvatori aparţinând ser-
viciilor de pompieri sau am-
bulanţă, fi ecare minut contea-
ză atunci când vine vorba de 
salvarea unei vieţi.

Prin actul normativ apro-
bat astăzi, practic, se core-
lează prevederile legale ca-
re nominalizează structuri-
le Salvamont ca servicii de 
salvare şi urgenţă medicală, 
coordonate administrativ de 
către Consiliile judeţene şi 
locale, iar operaţional de De-
partamentul pentru Situaţii 
de Urgenţă al M.A.I., preve-
deri prin care acestea pot 

achiziţiona, deţine şi utiliza 
legal autospeciale de inter-
venţie şi ambulanţe – dota-
te din fabricaţie şi omologa-
te cu mijloace de semnaliza-
re acustică şi luminoasă, cu 
legislaţia care nominalizea-
ză instituţiile care au drep-
tul de a utiliza aceste mijloa-
ce de semnalizare pentru de-
plasarea în regim prioritar 
pe drumurile publice în situ-
aţii de urgenţă.

Serviciile Salvamont 
vor avea ambulanţe

In conformitate cu H.G. 77 
din 2003 privind instituirea 
unor măsuri pentru preveni-
rea accidentelor montane şi 
organizarea activităţii de sal-

vare în munţi, serviciile Sal-
vamont, sunt instituţii publi-
ce, organizate ca servicii pu-
blice de interes local sau ju-
deţean, şi desfăşoară activi-
tate de prevenire a acciden-
telor montane şi de salvare 
în munţi, salvare care, în con-
formitate cu art. 1 cuprinde 
căutarea persoanei dispăru-
te, acordarea primului ajutor 
medical in caz de accidenta-
re şi transportarea acciden-
tatului sau a bolnavului la 
prima unitate sanitară. Pen-
tru aceasta, acelaşi act nor-
mativ, în anexa 1, pct. 3, ”Ba-
remul minim de dotare al 
echipei Salvamont cu echipa-
ment şi materiale pentru in-
tervenţie, salvare şi transport 

al bolnavilor şi turiştilor ac-
cidentaţi în zona montană”, 
acordă dreptul serviciilor Sal-
vamont de a achiziţiona şi de-
ţine autospeciale de interven-
ţie şi ambulanţe, vehicule ca-
re sunt dotate din fabricaţie 
şi omologare cu mijloace de 
semnalizare acustică şi lumi-
noasă, acest lucru fi ind deja 
realizat de structurile salva-

mont din ţară, iar, în acest 
moment, prin Ministerul de 
Interne – Inspectoratul gene-
ral pentru Situaţii de Urgen-
ţă, există în derulare un pro-
iect prin care serviciile Sal-
vamont vor fi  dotate cu am-
bulanţe pentru transport pa-
cienţi cu caracteristici care să 
le permită intervenţia în te-
ren montan.

Salvamontiştii vor avea dreptul să folosească girofarul

Comercianţii autorizaţi de artificii, 
în vizorul inspectorilor ITM Sibiu
 Toate cele 14 unităţi care au solicitat viza anuală de la ITM Sibiu pentru comercializarea 
articolelor pirotehnice vor fi verificate
Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Sibiu desfăşoa-
ră în această perioadă 
o amplă campanie 
de verifi care a modului 
în care se respectă pre-
vederile legale la comer-
cializarea articolelor 
pirotehnice. În perioada 
5 decembrie 2022 – 6 
ianiarie 2023, în judeţul 
Sibiu vor fi  verifi care 
toate cele 14 unităţi care 
au solicitat viza anuală 
de la ITM Sibiu 
pentru comercializarea 
articolelor pirotehnice.

Campanie naţională
Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Sibiu desfăşoară 
acţiuni de control în perioa-
da 5 decembrie a.c. – 6 ia-
nuarie 2023, în cadrul Cam-
paniei naţionale de verifi ca-
re a modului în care se res-
pectă prevederile legale la 
comercializarea articolelor 
pirotehnice. Această acţiu-
ne are în vedere efectuarea 
unor controale de verifi care 
la unităţile care desfăşoară 
activităţi în judeţul Sibiu.

Controale la toate 
unităţile 
de comercializare

”La nivelul judeţului Si-
biu 14 unităţi au obţinut 
viza anuală pentru comer-
cializarea de articole pro-
tehnice de la ITM Sibiu, ur-
mând să obţină şi viza din 
partea IPJ Sibiu. Dintre 
acestea, 8 sunt din Mediaş 
şi 6 din Sibiu. O altă uni-
tate a solicitat autorizarea 
activităţii de comercializa-
re a obiectelor pirotehnice 
în acest an. Toate aceste u-

nităţi vor face obiectul con-
troalelor noastre”, explică 
Alexandru Stănilă, inspec-
tor şef în cadrul ITM Sibiu.

Acţiunea este motivată, 
spun reprezentanţii ITM, de 
evenimentele grave petre-
cute în anii anteriori, atât 
în ţară cât şi în străinătate, 
soldate cu explozii şi incen-
dii de mari proporţii. De a-
semenea, în perioada de săr-
bători au fost înregistrate 
cazuri frecvente de vătămări 
corporale care au avut ca şi 
principală cauză utilizarea 

necorespunzătoare a artico-
lelor pirotehnice.

Doar artifi cii ”uşoare”
Astfel, pot fi  comerciali-

zate către publicul larg doar 
articole pirotehnice de diver-
tisment din categoria F1 şi 
P1 care au inscripţionate in-
strucţiunile de utilizare în 
limba Română. Comerciali-
zarea acestora se poate face 
numai de către societăţile co-
merciale care au obţinut an-
terior autorizaţia emisă de 
Inspectoratul Teritorial de 

Muncă şi a Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie, pe raza 
cărora îşi desfăşoară activi-
tatea, în spaţii special ame-
najate şi numai după obţi-
nerea acordului Inspectora-
tului pentru Situaţii de Ur-
genţă. Articolele apiroteh-
nice din categoria F1 sunta 
articole pirotehnice de di-
vertisment, care prezintă un 
risc foarte scăzut şi un ni-
vel de zgomot neglijabil şi 
care sunt destinate utiliză-
rii în spaţii restrânse, inclu-
siv articolele pirotehnice de 
divertisment destinate uti-
lizării în interiorul clădiri-
lor cu destinaţia de locuin-
ţă; cele de categoria P1 sunt 
articole pirotehnice, altele 
decât articolele pirotehnice 
de divertisment şi articole-
le pirotehnice de scenă, ca-
re prezintă un risc scăzut.

Sancţiuni
Achiziţionarea de artico-

le pirotehnice care nu au fost 
păstrate în condiţiile impu-
se de producător, precum şi 
utilizarea necorespunzătoa-
re a acestora, pot produce ac-

cidentări grave atât utiliza-
torului cât şi persoanelor a-
fl ate în apropiere.

”În conformitate cu pre-
vederile Legii nr. 126/1995 
modifi cată, privind regimul 
materiilor explozive, comer-
cializarea articolelor piro-
tehnice neinscripţionate co-
respunzător constituie con-
travenţie şi se sancţionează 
cu amendă contravenţiona-
lă de la 5000 la 7500 lei.

De asemenea, nerespec-
tarea de către utilizatori 
a instrucţiunilor de utili-
zare a articolelor piroteh-
nice constituie contraven-
ţie şi se sancţionează în 
baza aceluiaşi act norma-
tive cu amendă contraven-
ţională de la 2000 la 5000 
lei, iar deţinerea şi folosi-
rea de articolelor piroteh-
nice din clasele F2, F3, F4, 
T1 şi T2 de către orice per-
soană care nu este autori-
zată ca pirotehnician, con-
stituie infracţiune şi se pe-
depseşte cu închisoare de 
la 3 luni la un an sau cu 
amendă, ”, conchide Ale-
xandru Stănilă.

Este permisă comercializarea către publicul larg doar a articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1 şi P1
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Încep înscrierile pentru tombola 
„Client Fidel Tursib 2022”

Vă invităm pe cât mai mulţi să vă înscrieţi în concursul nostru și vă mulţumim 
din nou tuturor pentru că utilizaţi mijloacele noastre de transport în comun.

Succes tuturor participanţilor!

Tursib oferă premii și în 
acest an câtorva norocoși ca-
re au achiziţionat abonament 
la transportul public în Sibiu, 
pe tot parcursul anului 2022.

Așadar, vă invităm pe toţi 
cei care îndepliniţi această ce-
rinţă, să participaţi la tombo-
la anuală, pentru a avea șan-
sa de a căștiga un laptop, te-
lefoane mobile, sau abona-
mente la transportul public 
pentru anul viitor.

Așa cum facem deja de doi 
ani încoace, vă vom ruga să 
vă înscrieţi în concurs online. 
Perioada de înscrieri este în-
tre 8 – 19 decembrie 2022. 
În acest sens, vă punem la dis-
poziţie pe site-ul nostru, la 
adresa https://tursib.ro/tom-
bola/inscriere formularul de 
înscriere, pe care vă invităm 
să îl completaţi. În momentul 
trimiterii acestuia, veţi primi 
automat un număr de înregis-
trare în concursul nostru.

Tragerea la sorţi se va face 
tot online, în data de 20 de-
cembrie 2022, iar căștigătorii 
vor fi  anunţaţi telefonic, în 
aceeași zi.

În perioada 8 – 10 decem-
brie 2022, Spitalul Clinic de 
Psihiatrie “Dr. Gheorghe 
Preda” din Sibiu organizea-
ză cea de-a doua ediţie a 
Conferinţei Psihiatrie şi Psi-
hologie Medico-Legală – In-
ter şi Transdisciplinaritate, 
alături de Spitalul Clinic Ju-
deţean de Urgenţă Sibiu – 
Serviciul Judeţean de Me-
dicină Legală Sibiu şi de U-
niversitatea ”Lucian Blaga” 
din Sibiu, cu sprijinul Cole-
giului Medicilor Sibiu.

În format hibrid
Ceremonia de deschide-

re a avut loc joi, de la 10.00, 
în Aula Magna din incinta 
Facultăţii de Medicină, stra-
da Lucian Blaga, nr. 2 A, Si-
biu. Conferinţa se desfăşoa-
ră în format hibrid şi va re-
uni peste 800 de medici, psi-
hologi, asistenţi sociali, me-
dici rezidenţi, masteranzi şi 
studenţi. Pe lângă speakeri 
din domeniul medical, vor 
participa şi reprezentanţi ai 
instituţiilor de sprijin: Poli-
ţie, Jandarmerie, Parchet, 
Judecătorie şi Tribunal.

Evenimentul ştiinţifi c va 
cuprinde prelegeri educaţio-
nale, simpozioane şi dezba-
teri în domeniul medicinei 
legale, psihiatriei, psihologi-
ei şi asistenţei sociale.

Trei specializări
”Ediţia a II – a Confe-

rinţei „Psihiatrie şi Psiho-

logie Medico-Legală – In-
ter şi Transdisciplinarita-
te” îşi propune să expună 
interrelaţiile dintre aces-
te trei specializări diferite 
care, prin continuă colabo-
rare, au ca rezultat succe-
sul terapeutic, constând în 
reabilitarea socio-familia-
lă a pacientului.

Ne bucurăm de faptul 
că şi în acest an există un 
interes foarte ridicat în ce-
ea ce priveşte numărul de 
participanţi şi, totodată, 
ne onorează că reputaţi 
lectori din acest domeniu 
au acceptat invitaţia de a 
susţine şi de a ne împăr-
tăşi vâsta lor experienţă 
în cadrul conferinţei.

Noutatea adusă de edi-
ţia din acest an este faptul 
că ea se va desfăşura pe par-
cursul a trei zile, datorită 
interesului ridicat al parti-
cipanţilor, iar Facultatea de 

Drept ”Simion Bărnuţiu” 
Sibiu s-a alăturat eforturi-
lor noastre de a face din 
acest eveniment ştiinţifi c 
unul emblematic la nivel 
naţional” , precizează direc-
torul medical al Spitalului 
Clinic de Psihiatrie ”Dr. 
Gheorghe Preda” Sibiu, şef 
lucrări dr. Ciprian Băcilă.

Simpozion naţional
Conferinţa este credi-

tată de către Colegiului 
Medicilor din România cu 
18 puncte Educaţie Medi-
cală Continuă.

De asemenea, sâmbătă, 
10 decembrie a.c., de la ora 
10.00, va avea loc, în Sala 
Senatului din din incinta 
Facultăţii de Medicină, sim-
pozionul ”Managementul 
în Spitalul de Psihiatrie”, 
la care vor participa mana-
geri ai spitalelor de psihi-
atrie din ţară.

A doua oară Conferinţa Psihiatrie şi Psihologie 
Medico-Legală – Inter şi Transdisciplinaritate

Femeile din grupul 
ţintă din Sibiu şi întreg 
judeţul sunt invitate 
să se programeze la tes-
tare gratuită Babeş 
Papanicolaou şi HPV, 
în cadrul reţelei 
de screening organizată 
în cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu.

Cum şi unde se fac 
programările

Pentru a fi  asigurat acce-
sul facil al femeilor sănătoa-
se la serviciile medicale de 
screening – recoltare test Ba-
beş – Papanicolaou (prin cito-
logia cervicală clasică şi prin 
citologie lichidă) şi testarea 
HPV – în regim ambulatoriu, 
programarea şi recoltarea se 
realizează în două puncte. La 
Cabinetul de obstetrică – gi-
necologie situat în clădirea 
maternităţii, etaj 1, aici inter-
valul orar în care se vor rea-
liza programările şi recoltări-
le fi ind de luni până vineri, in-
clusiv, între orele 14.00 – 16.00. 
Programarea se va efectua la 
numărul de telefon 
0787.370.652. Cel de-al doilea 
punct este Cabinetul de pla-
nifi care familială situat în Am-
bulatoriu Integrat (Policlini-
că) al spitalului, etaj 3. Inter-

valul orar în care pacientele 
se pot programa este de luni 
între orele 11.00 – 18.00 şi 
marţi – vineri între orele 08.00 
– 15.00.  Aici programarea se 
va face la numărul de telefon 
0269/215050, interior 334. In-
tervalul orar în care se vor 
efectua recoltările este: luni 
între orele 10.00 – 11.00 şi 
miercuri în intervalul orar 
15.00 – 16.00.

Servicii medicale 
gratuite

În cadrul programului de 
screening, femeilor le sunt 

recoltate probe pentru tes-
tare Babeş Papanicolau, la 
grupa de vârstă 24-29 de 
ani, şi testarea HPV, la gru-
pa de vârstă 30-64 de ani, 
în vederea depistării leziu-
nilor precursorii ale cance-
rului de col uterin. Toate 
serviciile medicale oferite, 
respectiv consult de specia-
litate, testare Babeş Papa-
nicolaou, testare HPV, dia-
gnosticarea precoce a lezi-
unilor displazice ale colului 
uterin, colposcopie, trata-
ment excizional sau ablativ 
al leziunilor precanceroase 

ale colului uterin, suport so-
cial şi psihologic, sunt gra-
tuite, fi ind fi nanţate în ca-
drul proiectului.

Dacă rezultatul testului 
– screening este pozitiv, pa-
cienta va fi  rechemată pen-
tru consult şi investigaţii 
suplimentare la medicul 
specialist ginecolog, indife-
rent dacă femeia este asi-
gurată sau nu. Pcientele 
vor fi  sunate prin Call-Cen-
ter pentru programare în 
vederea continuării condu-
itei medicale. Cazurile ca-
re necesită investigaţii şi 

suport psihologic pe termen 
lung vor fi  consiliate de că-
tre experţii proiectului pen-
tru creşterea complianţei 
la tratament.

Prevenţia 
face diferenţa!

„Prin organizarea reţe-
lei de screening în cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu punem la 
dispoziţia tuturor femeilor 
din Sibiu şi împrejurimi un 
model de bună practică me-
dicală pentru aceste servi-
cii. Multumesc tuturor me-

dicilor de specialitate ob-
stetrică-ginecologie şi de 
anatomie patologică, per-
sonal sanitar, angajaţi ai 
spitalului care s-au afi liat 
screeningului cancerului 
de col uterin, pentru a pre-
veni! Femeile se pot pro-
grama, testa şi trata gra-
tuit în cel mai accesibil mod, 
toate serviciile fi ind fi nan-
ţate din proiect. Doamne-
lor şi domnişoarelor scree-
ningul vă poate prelungi 
viaţa! Testaţi-vă!”, a decla-
rat Dr. Cosmina Uzun, ma-
nager proiect.

Screening gratuit pentru depistarea 
cancerului de col uterin la femei
 Reţeua de screening pentru depistarea cancerului de col uterin din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu a devenit funcţională

Reţeua de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a devenit funcţională

Proiectul „Program de prevenţie, depistare precoce şi tra-
tament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru” 
are ca obiectiv creşterea accesului la servicii accesibile, dura-
bile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii 
sociale de interes general, prin organizarea de programe de 
sănătate si servicii orientate către prevenţie, depistare preco-
ce (screening) diagnostic şi tratament precoce al cancerului de 
col uterin pentru 170.200 de femei din regiunea Centru, din-
tre care minim 50% aparţin grupurilor vulnerabile.

Activităţile se desfăşoară în cadrul proiectului „Program 
de prevenţie, depistare precoce şi tratament precoce al can-
cerului de col uterin, regiunea Centru” (cod SMIS 138603) 
derulat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş în 
calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de 
Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil 
Palade” din Târgu Mureş.

Proiect amplu
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În cadrul proiectului cul-
tural ”Răşinariul Lui 
Octavian Goga, Emil 
Cioran, Ilarie Mitrea şi 
Andrei Şaguna” au fost 
organizate manifestări 
dedicate ”Poetului 
Pătimirii noastre” 
Octavian Goga, fi losofului 
Emil Cioran şi Sfântului 
Ierarh Andrei Şaguna, 
unde s-au reunit specia-
lişti din întreaga ţară.

Zilele Culturale 
Octavian Goga

În luna aprilie a acestui 
an, au avut loc Zilele cultu-
rale Octavian Goga – ediţia 
a XXII-a, zile dedicate ”Poe-
tului Pătimirii noastre” Oc-
tavian Goga, care s-a născut 
la 1 aprilie 1881 în Răşinari, 
fi ind fi ul preotului ortodox 
Iosif Goga şi al soţiei sale, 
Aurelia, învăţătoare. Mani-
festarea a debutat cu o sluj-
bă religioasă de comemora-
re a poetului Octavian Goga 
după care oaspeţii s-au de-
plasat la Casa memorială Oc-
tavian Goga unde au fost în-
cântaţi cu un spectacol de 
poezie şi teatru realizat de 
Teatrul Naţional Aureliu Ma-
nea Turda în colaborare cu 
Asociaţia BECOME. Eveni-
mentul a continuat în sala 
de consiliu a primăriei unde 
a avut loc o conferinţă, o lan-
sare de carte şi premierea 
câştigătorilor concursului ”La 
noi...cu Octavian Goga”, or-
ganizat de Şcoala Octavian 
Goga, Răşinari. Pe parcur-
sul întregii manifestări în 
Muzeul Etnografi c Răşinari 
s-a putut vizita o expoziţie 
de fotografi e şi viziona fi lmul 
”Destinul unei naţiuni – Oc-
tavian Goga”, documentar 
realizat de TVR.

Colocviul Cioran
Afl at la cea de-a XXVIII-a 

ediţie, Colocviul Cioran a în-
ceput în aprilie 1991, la Si-
biu, atunci când fi losoful îm-
plinea optzeci de ani. Prima 
temă a fost „Cioran – între 
anatomia descompunerii şi 
mistica negativă”. Iniţiativa 
a aparţinut lui Ion Dur şi re-
vistei ”Continent”, unde era 
redactor-comentator, iar la 
colocviu au participat atunci 
o serie de critici interesaţi de 
receptarea postdecembristă 
a operei cioraniene. De-a lun-
gul timpului, ediţiile succe-
sive ale simpozionului au 
avut ca teme idei-stăpân din 

opera lui Cioran. Ediţia din 
acest an s-a desfăşurat în pe-
rioada 1- 3 Iulie 2022, la Pri-
măria comunei Răşinari în 
sala ”Emil Cioran”.

Manifestarea a început cu 
o slujbă religioasă de come-
morare a fi lozofului Emil Cio-
ran la Biserica ”Sfânta Tre-
ime” din Răşinari, moment 
de reculegere la mormântul 
familiei Cioran urmată de 
sesiuni de comunicări, lan-
sări de carte şi premieri de 
carte. Au avut loc şi un mo-
ment artistic susţinut de Tea-
trul „Aureliu Manea” din Tur-
da, care a prezentat specta-
colul „Exerciţii de admiraţie 
Emil Cioran” Pentru oaspe-
ţii veniţi la colocviu şi nu nu-
mai, duminică a fost organi-
zată o excursie pe urmele lui 
Emil Cioran la Păltiniş şi 
Şanta şi o plimbare prin co-
muna Răşinari.

Pelerinaj
În memoria lui Andrei Şa-

guna, în ziua de 30 Noiem-
brie – Sărbătoarea Sântului 
Apostol Andrei, a fost orga-
nizat un pelerinaj între ce-
le trei biserici din Răşinari. 
S-a pornit de la Biserica Ve-
che -Sf.Paraschiva şi Bise-
rica Mică- Sf Ilie, spre Bise-
rica Mare – Sf. Treime la 
Mausoleul Andrei Şaguna, 
unde s-a înconjurat biseri-
ca Sf. Treime Răşinari cu ra-
cla Sf. Ierarh Andrei Şagu-
na şi s-a ofi ciat slujba de co-
memorare în cinstea Lui. 

Răşinariul îşi cinsteşte marile personalităţi
 Comuna Răşinari derulează proiectul cultural ”Răşinariul Lui Octavian Goga, Emil Cioran, 
Ilarie Mitrea şi Andrei Şaguna”, cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu în cadrul Agendei Culturale 2022

BOGDAN BUCUR | primarul comunei Răşinari

„E important să ne cunoaştem valorile! Asftel că 
a fost organizat un concurs numit «Personalităţi 
Răşinărene 2022» care se adresează tinerilor cu 
vârsta cuprinsă între 12-18 ani şi postat facebook 
Televiziunea Locală Răşinari, iar duminică, 11 
decembrie a.c., la ora 11.30 la Biserica Sf. Treime 
Răşinari va avea loc premierea participanţilor la 
concurs. De asemenea am organizat două excursii 
pentru copiii de la Şcoala Gimnazială nr. 1 
«Octavian Goga» şi Şcoala Gimnazială nr. 2 «Sava 
Popovici Barcianu»Răşinari, la Muzeul Memorial 
Octavian Goga şi Muzeul Antipa Bucureşti.”

Slujba religioasă de comemorare a poetului Octavian Goga

Spectacol de poezie şi teatru – Casa memorială Octavian Goga, realizat 
de Teatrul Naţional Aureliu Manea Turda în colaborare cu Asociaţia BECOME

Deschiderea Colocviului şi lansarea volumului Caiete Cioran 2022, 
Conf. universitar dr. Anca Sîrghie

Muzeul Etnografi c Răşinari – Vizitarea Expoziţiei de desene şi fotografi e şi 
vizionarea fi lmului „Destinul Unei Naţiuni” – Octavian Goga – Documentar TVR

Exerciţii de admiraţie Emil Cioran, Teatrul ,,Aureliu Manea”, Turda

Procesiune în cinstea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna

Slujba religioasă de comemorare a fi lozofului Emil Cioran la Biserica „Sfânta Treime” din Răşinari, 
moment de reculegere la mormântul familiei Cioran

Vizită la Muzeul Memorial Octavian Goga
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Birou Înregistrare Sistematică

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ 
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire judeţ: SIBIU
Denumire UAT: BRATEIU
Sectoare cadastrale: 3, 4, 26, 27, 29

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunţă publicarea do-
cumentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 26, 27, 
29 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi că-
rile și completările ulterioare.

Data de început a afi șării: 14.12.2022
Data de sfârșit a afi șării: 12.02.2023
Adresa locului afi șării publice: Localitatea BRATEIU, Strada Principală, nr. 513, 

judeţul Sibiu.

Repere pentru identifi carea locaţiei: Primăria comunei BRATEIU.

Cererile de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea fi  depuse la sediul 
Primăriei comunei BRATEIU de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 şi vineri în-
tre orele 9.00 – 12.00.

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară se pot obţine 
pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

g
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Casa Albastră din cadrul 
Muzeului Naţional Brukenthal 
va găzdui, începând cu data 
de 12 decembrie, expoziţia 
”Marele furt din Muzeul 
Brukenthal 1968”, a curato-
rilor Dana Roxana Hrib, Ale-
xandru Constantin Chituţă. 
Expoziţia îşi propune să pre-
zinte evenimentele, începând 
cu noaptea furtului, dar şi re-
cuperarea memoriei celor pa-
tru picturi pierdute. Vernisa-
jul va avea loc începând cu 
ora 12.00.

Marele furt
În anul 1968 au fost fu-

rate, din Palatul Brukenthal, 
opt lucrări de pictură euro-
peană. Ancheta s-a fi nalizat 
în anul 1972, concluzia fi -
ind „autor necunoscut”. Pa-
tru lucrări – Aelbrect Bouts, 
”Autoportret”, Tiţian, ”Ecce 
Homo”, Frans van Mieris 
cel Bătrân, ”Bărbat cu pipă 
la fereastră” şi Rosalba Car-
riera, ”Portret de femeie” – 
au fost recuperate în 1998, 
cu ajutorul INTERPOL. E-
le pot fi  văzute astăzi în ex-
poziţia permanentă de pic-
tură europeană.

Puţine persoane mai ştiu 
însă cum arătau cele patru 
lucrări dispărute: Anthony 
van Dyck – ”Moartea Cleo-
patrei, Christoph Amberger 
– ”Portret de bărbat”, Jörg 
Breu – ”Portret de bărbat” 
şi Anonim german (posibil 
Hans Holbein cel Tânăr) – 
”Portret de bărbat”.

Reconstituiri
Proiectul expoziţional ur-

măreşte două obiective: pre-
zentarea evenimentelor, în-
cepând cu noaptea de 26 spre 
27 mai 1968, şi recuperarea 
memoriei celor patru picturi 
pierdute, cu ajutorul docu-
mentaţiei specifi ce unui mu-
zeu: fotografi i de arhivă şi fi -
şe de conservare din anii 60, 
date din registrul inventar 
şi urme ale existenţei aces-
tor picturi precum şasiul de 
pe care a fost tăiată pânza 
lucrării Moartea Cleopatrei 
sau rama Portretului de băr-
bat de Christoph Amberger.

Sunt prezentate atât foto-
grafi i originale cât şi imagi-
nea lor printată la dimensi-
uni mari, surprinzând aspec-
te ale expoziţiei de bază din 
Palatul Brukenthal în care o 
parte dintre tablourile fura-
te erau expuse, verso panou-
lui de lemn în cazul altor lu-
crări, fotografi e după radio-
grafi e, în lumină razantă, di-
rectă şi chiar în infraroşu, 
macrofotografi e a detaliilor.

Conştientizare asupra 
importanţei conservării 
patrimoniului

”Cercetarea desfăşurată 
pentru realizarea expoziţiei 
a deschis noi direcţii pe care 
ne propunem să le urmăm în 
anii viitori. Spre exemplu re-
cuperarea memoriei celor 17 
lucrări dispărute din colec-
ţia Brukenthal în anii 1926, 
1944 şi 1948, probabil fura-

te, pierdute sau distruse mai 
ales în timpul evacuării şi 
naţionalizării. Şi dintre aces-
tea 2 au fost recuperate iar 
pentru restul au fost găsite 
imaginile a 3 lucrări de pic-
tură foarte puţin cunoscute 
(Gillis van Coninxloo ?, Pei-
saj de pădure cu taur şi Pe-
isaj de pădure cu vânătoare 
de mistreţ lipsă din 1944 şi 
Alexander Liezen-Mayer, Eli-
sabeta de Turingia ca îngri-
jitoare a săracilor, lipsă din 
1948) ce vor fi  de asemenea 
prezentate publicului.

Muzeul  Naţ ional 
Brukenthal doreşte să folo-
sească acest prilej pentru con-
ştientizarea asupra impor-
tanţei şi unicităţii patrimo-
niului. Abuzurile asupra ope-
relor de artă sunt o oglindire 
a abuzurilor pe care oamenii 
le exercită unii asupra alto-
ra. Atunci când o pictură es-
te furată sau distrusă nu doar 
proprietarul este păgubit ci 
generaţii la rând de vizitatori 
şi accesul acestora la cultu-
ră”, transmit reprezentanţii 
muzeului sibian.

Expoziţie despre „Marele furt 
din Muzeul Brukenthal 1968”

Expoziţia poate fi  vizitată 
de miercuri până duminică 
– în mod excepţional va fi  
deschisă şi marţi, 13 de-
cembrie – între orele 
10.00 – 18.00.
Costul biletului este 18 lei 
standard şi 9 lei pentru 
elevi, studenţi şi pensionari.

Programul expoziţiei 

Tradiţiile gastronomice 
specifi ce Ignatului vor 
reînvia în acest sfârşit 
de săptămână la Tâgul 
de ţară din Muzeul în aer 
liber. Organizatorii 
au sacrifi cat patru porci 
din rasa mangaliţa 
pentru a pregăti preara-
tele tradiţionale, care 
vor putea fi  degustate 
de vizitatori.

Din carne proapătă 
de porc

Muzeul ASTRA organi-
zează Târgul de ţară la Ig-
nat, iniţiativă în care vor 
fi  reliefate pregătirile spe-
cifi ce bucătăriei tradiţiona-
le în pragul sărbătorii Cră-
ciunului. Acest fapt va fi  
posibil utilizând cunoştin-
ţele, metodele şi instrumen-
tarul tradiţional gastrono-
mic din Muzeul ASTRA. 
Pentru a avea o masă îm-
belşugată de Crăciun, pre-
gătirile vor începe cu pre-
paratele din carne de porc. 
În acest scop, au fost sacri-
fi caţi 4 porci din rasele Man-
galiţa şi Bazna, fi ecare cân-
tărind peste 200 de kilo-
grame. Sâmbătă şi dumi-
nică, pe lângă urmărirea 
etapelor de preparare a căr-
nii de porc, vizitatorii vor 
putea degusta jumări au-
rii, pomana porcului ală-
turi de murături puse din 

recolta grădinilor din lun-
că, ciorbă acrită cu moare 
de varză şi cu hrean.

Prearate infl uenţate 
de tradiţiile 
comunităţilor săseşti

”Târgul de ţară la Ignat 
readuce în prim plan mo-
dul în care noi valorifi căm 
resursele utilizate din zo-
na grădinilor muzeului AS-
TRA, dar şi viabilitatea 
acestora în hrana contem-
porană. De asemenea, punc-
tăm aici şi modul în care 
plantele aromatice sunt us-
cate in mod tradiţional şi 
sunt utilizate în prepara-
tele gastronomice. Toate 
practicile alimentare sunt 
valorizate prin programe-

le noastre, care vin ca o 
consecinţă a cercetării de 
teren. Ţin să punctez fap-
tul că mâncărurile prezen-
tate la acest eveniment re-
simt infl uenţe şi dinspre 
comunităţile săseşti din sa-
tele de confl uenţă cu Măr-
ginimea Sibiului”, a decla-
rat Lucian Robu, director 
Muzeul în aer liber din 
Dumbrava Sibiului

Tradiţii din străbuni
”Cârnaţii, jumările, to-

ba, caltaboşul şi untura se 
preparau în ziua în care se 
tăia porcul, iar carnea cu 
oase şi slăninile se puneau 
la sărat pentru câteva zi-
le, apoi se zvântau şi se pu-
neau la afumat. Afumarea 

se făcea doar după ce slă-
nina, cârnaţii şi carnea erau 
zvântate. Cele mai bune 
lemne pentru afumat erau 
considerate cele de la po-
mii fructiferi, dar, în lipsa 
lor, era bun şi lemnul de 
fag. După afumare, carnea 
şi cârnaţii mai puteau fi  ţi-
nuţi în pod, unde nu mai 
intra fumul, pentru a se 
mai usca, iar slănina se pu-
nea în cămară sau în lada 
din casa bună. Se spunea 
că era bună de mâncat du-
pă ce se auzea prima dată 
că durduie. Caltaboşul şi 
pateul erau ţinute în căma-
ră, la rece, şi se puteau 
mânca începând cu urmă-
toarea zi după preparare. 
Rând pe rând, preparatele 

erau consumate, drămuin-
du-se pentru a ajunge cât 
mai mult timp. De acum, 
oala cu varză era însoţită 
de câte un os cu carne afu-
mată, la fel şi ciorbele. Car-
nea din borcan se începea 
după ce se terminau oase-
le cu carne afumată şi pe-
ciile. Toate acestea erau 
mai rar cosumate ca atare, 
fi ind folosite în bucăţi so-
cotite la numărul de per-
soane pentru care se gătea; 
erau puse doar de gust, ba-
za mâncării fi ind cartofi i, 
varza sau fasolea. Primul 
preparat care se consuma 
chiar în ziua în care se tă-
ia porcul era pomana por-
cului, preparată din carne 
de la pulpă, tăiată bucăţi, 

o lingură de untură şi sa-
re. Se lăsa să fi arbă cu ca-
pac până când grăsimea se 
limpezea. Se servea împre-
ună cu murături – varză 
acră, castraveţi sau gogo-
nele – şi o mămăligă zdra-
vănă”, povesteşte Mihaela 
Gherghel, muzeograf Mu-
zeul ASTRA

Gustări şi colinde
Şapte producători din ju-

deţul Sibiu vor participa la 
eveniment, astfel că vizita-
torii vor putea achiziţiona 
produse din carne de porc, 
produse apicole, produse din 
lapte de oaie, pâine şi pro-
duse de panifi caţie, plăcin-
te cu fructe, cozonac, dar şi 
săpunuri naturale şi produ-
se din lavandă. De aseme-
nea, în zona Târgului de ţa-
ră va fi  amenajată o expo-
ziţie cu instrumentar gas-
tronomic arhaic – ladă de 
făină, scafe pentru mălai, 
ghioabe ş.a., care poate fi  
utilizat şi în prezent, şi o 
expoziţie de plante aroma-
tice – cimbru, busuioc, mă-
rar ş.a. – obţinute din gră-
dinile Muzeului ASTRA şi 
folosite apoi în conservarea 
alimentelor. Duminică, la 
orele amiezii, Grupul de co-
lindători din Şura Mică şi 
Grupul Junii ne vor aduce 
vestea bună a Naşterii Dom-
nului, prin glas de colindă.

Ignatul în Muzeul ASTRA
 Iubitorii gastronomiei tradiţionale sunt aşteptaţi pentru a degusta preparate din carne de porc, pregătite pe loc, dar şi alte bunătăţi

Sâmbătă şi duminică puteţi degusta delicioase preparate tradiţionale din carne de porc, în Muzeul ASTRA
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Cu etapa din acest week-
end, intrăm în „săptămâ-
na Mare” a fotbalului 
sibian. Fotbal Club 
Hermannstadt revine 
pe Stadionul Municipal, 
sâmbătă 10 februarie, 
de la ora 19.00, într-un 
meci cu Farul Constanţa, 
liderul Superligii 
României la fotbal.

Ne aşteptăm deci la o par-
tidă cu tribunele pline, din-
colo de duelul fotbalistic de 
referinţă pentru istoria ora-
şului, a Stadionului Muni-
cipal. E primul meci ofi cial 
de fotbal disputat pe (noua) 
arenă a oraşului, una proas-
păt reconstruită în urma u-
nei investiţii de cca 40 mili-
oane de euro.

După omologarea de că-
tre Liga Profesionistă de Fot-
bal, eveniment care a avut 
loc în 29 noiembrie şi inau-
gurarea festivă, în prezen-
ţa ofi cialităţilor locale de 
Moş Nicolae, sâmbătă vine 
rândul inaugurării printr-un 
prim meci de fotbal.

Inaugurarea aduce în 
atenţia publică un fapt cu 
totul remarcabil: stadio-
nul a fost edificat de că-
tre un important construc-
tor local, CON-A, care şi-a 
câştigat o veritabilă fai-
mă de „fabrică de stadioa-
ne”. Aceasta, pentru că fir-
ma CON-A contabilizează 
nu mai puţin de cinci pro-
iecte mari cu funcţionali-
tăţi sportive, însumând nu 
mai puţin de 700 de mili-
oane de lei.

Un portofoliu 
impresionant de 
construcţii sportive

În portofoliul compani-
ei deţinute de omul de afa-
ceri Mircea Bulboacă s-au 
adunat în ultimii ani im-
presionante structuri cu 
destinaţie sportivă: Cluj 
Arena, stadionul „Ion Oble-
menco” din Craiova şi sta-
dionul „Tudor Vladimires-
cu” din Târgu Jiu.

Construcţia cu cea mai 
mare valoare a investiţiei 
este stadionul „Ion Oblemen-
co” din Craiova, un proiect 
de aproape 250 de milioane 
de lei, inaugurat în 2017 şi 
plasat în rândul celor mai 
bune structuri de acest fel 
din lume.

CON-A a construit la 
Cluj-Napoca Sala Polivalen-
tă şi Cluj Arena. Sala Poli-
valentă Cluj-Napoca este 
cea mai modernă şi încăpă-
toare construcţie destinată 
organizării de evenimente. 
Construcţia realizată de 
CON-A deţine deja un re-
cord: este clădirea civilă din 
România cu cele mai lungi 
grinzi metalice, cu 73 de 
metri de deschidere liberă, 
dimensiuni care mai sunt 
întâlnite doar la hangarele 
avioanelor.

Cel mai recent proiect 
anunţat din zona sportivă 
pentru CON-A este constru-
irea noi săli polivalente la 
Piteşti. Noua sală va avea o 
capacitate de aproximativ 
5.000 de locuri şi va putea 

găzdui mai multe tipuri de 
competiţii sportive interna-
ţionale, precum handbal, vo-
lei şi baschet, dar şi eveni-
mente non-sportive.

Iar, zilele trecute, a fost in-
augurat Municipalul sibian.

Materiale şi forţă 
de muncă locale

Un alt fapt, de aseme-
nea remarcabil pentru an-
gajamentul local privind 
comunitatea locală al com-
paniei, este că aproxima-
tiv 80% din materialele de 
construcţie folosite la ridi-
carea noului stadion sunt 
produse în Sibiu, de fabri-
cile grupului CON-A şi alţi 
parteneri locali. Este vor-
ba despre materialele fo-
losite la construcţie, ele-
mente de structuri de be-
ton, profile de geamuri, de 
uşi şi altele de acest fel.

Stadionul Municipal a 
fost practic reconstruit de la 
zero, noua structură a sta-
dionului include vestiare 
pentru sportivi, antrenori şi 
copii de mingi, săli de ma-
saj, cabinete medicale, sau-
ne şi o sală de forţă.

De asemenea, arena spor-
tivă benefi ciază de spaţii ge-
neroase pentru mass media, 
incluzând sală de conferin-
ţe, spaţii de lucru cu acces 
la wi-fi , trei studiouri de te-
leviziune, sală pentru crai-
nici, camere de machiaj etc. 
În plus, în exterior există lo-
curi speciale pentru ampla-
sarea camerelor tv.

Instalaţia de nocturnă 
a stadionului 
corespunde tuturor 
normelor UEFA

Totodată, stadionul ofe-
ră facilităţi pentru atle-
tism şi box. Există o pistă 
de atletism în lungime de 
400 de metri cu patru cu-
loare şi o sală de atletism 
situată sub tribuna a II-a 
care oferă condiţii optime 
de pregătire. Stadionul be-
neficiază şi de o sală de 
box cu vestiare şi grupuri 
sanitare proprii.

În acelaşi timp, cei care 
vin să asiste la diversele ma-
nifestări pe care le va găz-
dui stadionul vor avea la dis-
poziţie şi 21 de spaţii de ali-
mentaţie publică.

„Săptămâna Mare” a fotbalului sibian
 Sâmbătă va avea loc primul meci pe Municipalul reconstruit de „Fabrica de stadioane”

Astrif Fodor, primarul Sibiului, Mircea Bulboacă, preşedintele CON-A şi Răzvan Burleanu, 
preşedintele FRF au tăiat panglica la inaugurarea noului Stadion Municipal Sibiu

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

Consumaţi produse româneşti!
Consumaţi produse locale!

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

PUBLICITATE

MIRCEA BULBOACĂ | Preşedintele Grupului CON-A
„În urmă cu mai bine de doi ani am primit cu 
bucurie vestea că suntem compania care a 
câştigat licitaţia pentru această lucrare. 
Bucuria a fost dublată şi de o mare emoţie, 
pentru faptul că noi avem experienţă în acest 
domeniu: am construit stadionul din Craiova, 
stadionul din Cluj etc.
Lucrurile nu păreau foarte complicate, la 
început, însă trebuie să vă spun că am traversat 
o peroadă extrem, extrem de grea de încercări: 
pandemie, apoi o creştere exagerată şi 
nemaiîntâlnită a preţurilor materialelor de 
construcţii, urmată de o criză energetică şi apoi 
războiul de la graniţe, cu o perturbare majoră 
în aprovizionarea cu materiale de construcţii. 
Anumite materiale care, în mod obişnuit ne 
veneau în 6-8 săptămâni de la comandă, 
ajunesem să le primim şi după nouă luni. De 
aceea întreaga noastră echipă a fost mobilizată 
să găsească soluţii. Şi aici mă bucur că am avut 
o conlucrare extraordinară cu reprezentanţii 
primăriei şi cu cei care s-au ocupat de această 
investiţie. Au înţeles lucrurile şi în fi nal s-au 
luat decizii bune şi la timp. Aşa am ajuns, 
astăzi, să vă putem prezenta un stadion de 
înaltă ţinută şi care corespunde tuturor 
cerinţelor fotbalului modern.
Îi mulţumesc întregii echipe CON-A şi le 
mulţumesc coaboratorilor noştri.
Îi doresc mult succes echipei sibiene de fotbal. 
Sper ca acest lăcaş să devină un templu al 
sportului sibian şi, de ce nu, al sportului din 
ţara noastră şi să aducă mari bucurii sibienilor, 
deoarece, efortul fi nanciar, după cum spunea 
doamna primar, a fost făcut de fi ecare sibian.”

ASTRID FODOR | primarul municipiului Sibiu
„Am fi nalizat lucrările de modernizare a 
Stadionului Municipal Sibiu, o investiţie amplă, 
în valoare de 211 de milioane de lei, fi nanţată 
exclusiv din bugetul local al Sibiului – deci, 
fi ecare sibian a contribuit fi nanciar la 
realizarea lui. Acesta este un obiectiv necesar şi 
mult aşteptat, completând portofoliul de lucrări 
pe care le fi nanţăm în educaţie, sănătate şi 
infrastructura rutieră, pentru transportul 
public şi pentru biciclete. Sibienii îşi doresc să 
facă sport şi să vadă sport aşa că, noi, ca 
administraţie locală, investim în egală măsură 
şi în acest domeniu precum şi în obiective de 
timp liber, pentru ca Sibiul să fi e un oraş în care 
se trăieşte frumos.”
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MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (131)

Asemeni unei prea-sfi nte şi ispăşitoare rugăciuni! Au-
zită nu mai ştiu nici unde şi nici când anume. Oricum, se 
pare că-i gândită, spusă şi scrisă de un anonim şi cumin-
te autor. Fi-va el un ţăran sau o ţărancă româncă; fi -va un 
dascăl sau un preot de la ţară; un păstor de cârduri de vi-
te cornute sau un cioban de turme de oi; un plugar sau un 
pădurar; un om bătrân sau un om tânăr; un bărbat sau o 
femeie! N-am a şti cui să-i mulţămesc pentru patriotica, 
dulcea şi Dumnezeiască visare în versuri! „Doamne, Prea 
Sfi nte Doamne, care-ai creat Pământul/Şi Muntele şi Ma-
rea, şi Soarele şi Vântul/Acum când nu ştiu încă ce zile-mi 
mai rămân/Dă-mi, Doamne, iar mândria că m-am născut 
ROMÂN!/Nu-ţi cer nici bogăţie, nici glorie, nici avere,/Pă-
mânturi, acareturi sau slavă şi putere./Un singur lucru, 
Doamne, îmi este de ajuns:/Să am fericirea să mor cu frun-
tea sus!/De ce-ai lăsat Tu, Doamne, acest popor blajin/Ce 
te-a slăvit de-a pururi cu cuget de creştin/Ce ţi-a’nchinat 
biserici în fi ecare sat/ S’ajungă azi să umble cu capul aple-
cat?/Când astăzi totul se vinde şi cumpără pe bani,/ Când 
Ţara e condusă de hoţi şi şarlatani,/Ascultă, Doamne Sfi n-
te şi ultima mea rugă:/Fă, Doamne-n Ţara asta să fi u stă-
pân, nu slugă!/Dă-mi, Doamne, iar tăria să lupt cu toţi 
duşmanii/Ce cred că sunt puternici fi indc’au furat toţi ba-
nii./Când conştiinţa tace în Ţara Românească,/ Dă Doam-
ne, ca poporul din somn să se trezească!” Ei, ce zici, tu, ci-
titorule!? Te rog să ţii minte şi să iei aminte la înţelepciu-
nile şi îndemnurile din această cântare de temute vremi 
şi vremuri! Cuvinte pline de Dor şi de multă Jele; De dez-
nădejdii şi întristări; De supărare, încredere şi îmbărbă-
tare! Şi povesteşte-o şi altora ca tine, români adevăraţi! 
Şi dă-o mai departe, să „călătorească” pe aripile iernii vân-
turoase ale Sfi ntelor Sărbători de Crăciun!

„Frică-mi că mor ca mâine, Grija Ţării 
cu-i rămâne!”

Pentru că străbunii noştri, presăraţi sub glie, şi-au a-
sumat făurirea unei mândre şi puternice Românii, iar noi, 
urmaşii lor, ce-am făcut?! Am făcut-o praf şi pulbere! În-
tâmplător, îmi ieşise în cale, un tânăr care-mi dovedise 
că-i deştept şi cuminte, dar neapelând la diplomele şi mas-
terele universitare. Vorbitor aproape perfect a trei limbi 
străine. Până mai acum trei-patru ani şofer de taxi într-un 
mare oraş al ţării. Cinstit din născare cu clienţii săi, n-a 
putut supravieţui în mafi a „profesiei” sale întâmplătoare. 
Şi atunci ce-a făcut tinerelul nostru? A plecat în Franţa, 
stabilindu-şi familia la Lyon. Iar el tot taximetrist a ră-
mas. Iar acolo, o duce bine de tot. Nu-i lipseşte soţiei şi ce-
lor doi copii ai lor mai nimic din toate cele trebuincioase. 
Îl întreb: „Nu ţi-o fi  dor de ţară?” „Mult prea dor! Însă da-
că ungurii vor Ardealul; ruşii petrolul; americanii gazele 
din Marea Neagră; canadienii aurul din Munţii Apuseni; 
austriecii şi italienii pădurile; olandezii portul Constanţa; 
ucrainenii Delta Dunării; bulgarii culoarul patru al Bal-
canilor; grofi i şi baronii castelele şi cetăţile; evreii prăvă-
liile şi băncile, iar restul haimanalelor Europei pământu-
rile româneşti, prea seamănă vremurile cu un robot de 
tuns iarba. Iar eu n-am chef să ajung gazon englezesc!”

Generalii militari:
Oare câţi dintre noi, românii-români (cei de azi, de 

mâine şi de poimâne), ne vom mai aminti, cu respectul 
cuvenit, de numele şi de faptele de glorie ale unor ge-
nerali ai bravei oştiri române ?! De acei oameni desto-
inci, curajoşi şi iubitori de Ţară, cărora le datorăm pâ-
nă şi înfăptuirea importantului act istoric, din 1 Decem-
brie 1918, de la Alba Iulia: Unirea Transilvaniei cu Ro-
mânia. Sincer să fi u, eu îi ştiam de mic copil. Adică, din 
clasele primare ale şcolii. Numai că pe măsură ce am 
tot îmbătrânit, am cam uitat până şi prestigioasele lor 
nume, astfel încât îmi mai reamintesc doar de Gheor-
ghe Magheru (1802-1880), Constantin Prezeanu 
(1861-1943), Alexandru Averescu (1859-1838), Constan-
tin Cristescu (1866-1923), Eremia Grigorescu (1863-1919), 
Gheorghe Mărdărescu (1866-1938), Traian Moşoiu 
(1868-1932), David Praborgescu (1865-1916 ), Ioan Dra-
galina (1860-1916) şi Alexandru Hanzu (1871-1949). Iar 
din foştii lor „rivali” în ale strategiilor şi duşmăniilor 
militare, de pe câmpurile de bătălie pentru Reîntregi-
rea Neamului Românesc, amintesc pe aroganţii şi te-
muţii mareşali germani Falkenhayn, Seeckt şi Mackenzen.

-//-
Cu mulţi, foarte mulţi ani în urmă, o fericită întâmpla-

re avea să mă facă ca să prânzesc, la aceeaşi masă, cu trei 
bătrânei simpatici şi vorbăreţi. Doar puţin diferiţi ca vâr-
ste, ca profesii şi ca destine în viaţă. În tinereţea lor de 
militari-recruţi ajungând să fi e prizionieri de război în fos-
ta mare Uniune Sovietică. Şi, deci, veterani ai celui De-al 
2-lea Război Mondial. Şi cu toate că trecuseră 65 de ani 
de la revenirea lor ACASĂ, din lagărele de muncă forţată 
şi de înfometare ale Siberiei, încă mai păstrau obiceiul de 

a strâge, între buricile degetelor mâinilor lor tremurânde, 
până şi ultimele fi rimituri de pâine de pe faţa de masă. 
Dar şi de a „scormoni” cu cuţitul şi ultima urmă de mădu-
vă din oasele supei de tăiţei, din carne de vită. Refuzând 
să se obişnuiască cu fudulia românească de acum. Cea a 
îndestulării, îmbuibării, mofurilor şi risipei.

Câteva gânduri personale şi întâmplări răzleţe (1)
*Mă bucur să constat că oamenii răi pot fi  şi buni, dar 

mă întristez atunci când cei buni devin răi.
*M-am născut în ţara în care de mic copil am învăţat 

să plugăresc pământurile doinind şi să aştept moartea su-
râzând. *Atunci când nu-i convine ce-i spun, neprietenul 
meu se preface nu numai că n-are ochi să vadă şi urechi 
să audă, dar nici minte să priceapă. Ca urmare, pentru el 
adevărul doare şi sinceritatea supără! *Uneori suntem co-
pleşiţi de acele aduceri aminte de care nu am mai vrea să 
ne readucem aminte. În câteva locuri din ale sale scrieri, 
romancierul francez Gustave Flaubert (1821-1880) ne spu-
ne că singurătatea nu poate fi  umplută cu amintiri, pen-
tru că acestea mai mult o agravează, după care continuă: 
Mă îndoiesc de orice, chiar şi de propriile mele îndoieli; 
Citeşte mult, dar nu multe cărţi; Talentul este o lungă răb-
dare; Fiţi atenţi cu supărările voastre, pot deveni un vi-
ciu. *Un îndemn, care glăsuieşte cam aşa: Nu uitaţi să 
mulţumiţi celor care ne-au învăţat, de mici copii, nu nu-
mai cum să ne liniştim neliniştile prin ascultarea muzicii 
şi citirea cărţilor, dar şi cum să ducem greul unei posibi-
le mari supărări şi suferinţe fi zice sau sufl eteşti. Lecţii şi 
sfaturi pe care omul ar trebui să le respecte şi folosească 
în viaţă de când se naşte şi până moare. *O constatare îm-
bucurătoare: În grădinile din sate înfl oresc şi rodesc toţi 
pomii; din sate vin la oraşe toţi domnii! *Întârziind neper-
mis de mult să meargă la medicul său curant, un anume 
soţ de soţie şi tată de mulţi copii a afl at mult prea târziu 
că este grav bolnav, cu toate că simţise cum beteşugul moc-
nea în trupul său. *Pensionarul n-are condică de prezen-
ţă de semnat, dar nici salar lunar de încasat. *O consta-
tare personală: vorbele rostite pe întuneric sunt mult mai 
credibile decât cele spuse în lumină, atunci când oamenii 
se privesc în ochi. *Mama care păcătuieşte faţă de proprii 
ei copii este cea mai nenorocită dintre mame. *Dovada su-
ferinţelor trupului nostru sunt suspinele sufl etului şi la-
crimile ochilor. *Divorţul soţilor-părinţi de copii seamănă 
cu regretabila despărţire defi nitivă a apelor râurilor, mă-
rilor şi oceanelor de uscatul secetos, fi erbinte şi neroditor 
al pământurilor agricultorilor lumii. *Oamenii din vechi-
me şi-au pitit urmele trecerii lor prin viaţă sub acoperă-
mântul din pământ al miliardelor şi miliardelor de mor-
minte, lipsite de însemne şi înscrisuri funerare. *Prin com-
portamentul lor, oamenii leneşi sunt fraţi gemeni cu gre-
ierii cântători, puturoşi şi nepăsători, în vreme ce oame-
nii destoinici şi pricepuţi seamănă cu deşteptăciunea, hăr-
nicia şi chibzuinţa furnicilor şi albinelor. *Din moment ce 
am partea mea de vină, n-am a mă minuna că se schim-
bă şi se preschimbă lumea din rău în tot mai rău. *Atunci 
când grâul măcinat la moară îi cu gărgăriţă, neghină şi 
tăciune, aluatul făinilor boabelor sale nu dospeşte, iar pâi-
nea nu sporeşte pe masa omului. *Marea majoritate a oa-
menilor bătrâni şi neputincioşi din ţara mea au ajuns să 
trăiască, de la o zi la alta, cu ajutorul unor pensii doar vir-
tual îndestulătoare. Aşa se face că ei adoră trecutul, urăsc 
prezentul şi se tem de viitor. *Când eşti sigur că mai de-
vreme sau mai târziu, peste casa şi gospodăria ta vor nă-
veli apele inundaţiilor catrastofale, este de preferat ca din 
timp să înlocuieşti găinile ouătoare cu raţele şi gâştele în-
notătoare. *Este ideal ca pe măsură ce înaintăm în viaţă, 
să nu dăm în bolile grave ale omului, ci în cea mai nedu-
reroasă dintre ele, denumită ”copilăria sănătoasă a bătrâ-
neţei” . Şi cât de bine ar fi  dacă chipul nostru, din oglin-
da dimineţilor, va seamăna cu vigoarea fi zică şi cu mintea 
neuitucă a părinţilor, bunicilor şi străbunicilor noştri. *Ne 
rezumăm în a ne întrista şi minuna, văzând cât de repe-
de se schimbă în rău această lume ca nelumea, însă nu fa-
cem mai nimic personal ca acel rău să se preschimbe în 
bine. Iar răul cel mai rău dintre toate relele lumii moder-
ne este poluarea pământurilor, topirea gheţarilor şi supra-
încălzirea aerului şi a apelor râurilor, fl uvilor, mărilor şi 
oceanelor lumii. *Două comportamente diametral opuse 
ale fi rii omului: supărarea bogatului zgârcit, atunci când 
este rugat să dea de pomană câte ceva din prea-plinul său, 
precum şi aparenta bucurie a săracului-primitor. Cel ca-
re spune, în sinea lui: decât un astfel de dar al zgârcitu-
lui răutăcios, mai bine lipsă! *Am învăţat tăcerea gurii 
mele din păţănile neplăcute ale celor enervant de vorbă-
reţi şi de mincinoşi; toleranţa fi rii mele de la cei excesiv 
de intoleranţi, iar bunătatea sufl etului meu de la cei ră-
utăcioşi din fi re şi din născare. *Dacă iubeşti viaţa, şi 
viaţa te va iubi pe tine. *În viaţă risipim zile şi nopţi, 
săptămâni, luni şi ani. Însă nu uităm să cerşim clipe, 
atunci când simţim că se apropie ceasul morţii. Şi, ast-

fel, nu pricepem că viaţa tuturor oamenilor lumii este o 
continuă lecţie de umilinţă! Că îi cel mai scump dar Dum-
nezeiesc, iar felul cum o trăim reprezintă darul nostru 
pentru Dumnezeu. *În afară de Iarnă, Primăvară, Vară 
şi Toamnă, anul calendaristic al omenirii ar trebui să mai 
cuprindă încă un anotimp. Cel care să le înglobeze pe toa-
te cele patru la un loc, iar denumirea lui să fi e ”Perma-
nentul anotimp al ocrotirii mamei şi copilului”. *Se în-
tâmpla cândva, undeva, în România mea. Văzându-i pe 
cei doi soţi cât sunt ei de fericiţi că locuiesc şi trăiesc, 
zi-de-zi, împreună cu copiii lor şi cu copiii copiilor lor, 
acei părinţi, deveniţi bunici şi străbunici aveau la înde-
mână dovada că iubirea şi respectul reciproc i-a unit în-
totdeauna şi pentru totdeauna. *Multe adevăruri găsim 
exprimate în surprinzătoarele gânduri mărturisite şi 
scrise, ale fi lozofului răşinărean, sibian şi franţuz-pari-
sian Emil Cioran (1911-2005), între care şi constatarea 
că trupul omului nu este altceva decât un continuu ”pla-
giat anatomic şi biologic”, multiplicat în miliarde şi mi-
liarde de exemplare, asemeni zicalei ţăranului român: 
”C-aşa-i viaţa, trecătoare, unul naşte, altul moare”. *Vă-
zând şi auzind cât de multe lucruri urâte şi tragice fac 
unii oameni, în minte îmi vin următoarele cuvinte ale 
scriitorului american Mark Twain (1835-1910): „Din toa-
te creaturile lui Dumnezeu doar pe una singură n-o poţi 
obliga prin forţă să se supună. Este pisica. Dacă s-ar 
putea încrucişa omul cu ea, rasa umană s-ar îmbunătă-
ţi, dar ar dăuna pisicii”! *Una dintre utopiile globaliză-
rii este şi aşa zisul multiculturalism universal. Nimic 
mai imposibil de realizat, fi e şi numai la scara geogra-
fi că, lingvistică şi religioasă a Europei, cum ar fi : împă-
carea corsicanilor cu francezii; a fl amanzilor belgieni cu 
valonii; a scoţienilor cu englezii; a bascilor cu spaniolii; 
a sârbilor cu albanezii kosovari; a evreilor cu arabii pa-
lestinieni; a ruşilor cu ucrainienii şi a maghiarilor, un-
gurilor şi secuilor cu românii ardeleni. Cel mai bine ar 
fi  ca fi ecare naţie să fi e lăsată să trăiască sau să piară 
pe limba ei! *Apropo de disensiunile rasiste dintre oa-
menii albi şi cei de culoare. Cel mai puţin ”rasist” din-
tre toate fl uvile lumii este Dunărea, pentru că ea a ales, 
nesilită de nimeni, să izvorească din Munţii ”Pădurea 
Neagră” a Germaniei şi să îşi deşerte apele în partea 
românească a Mării Negre. *Sunt multe state gălăgioa-
se în lume care mereu dau dovadă că sunt în stare de 
urgenţă economică şi militară, pe când în realitate ele 
nu-s în stare de nimic. Din păcate, între ele se afl ă şi 
România mea! *Şi totuşi românul este unic în lume prin 
frumuseţea, înţelesul, înţelepciunea şi melodicitatea cu-
vintelor intraductibile în alte limbi ale pământului: 
DOR, DOINĂ, DOINIRE şi OM DE OMENIE!

Ioan Vulcan-Agniţeanul

O prea blândă şi cuminte priceasnă patriotică şi bisericească:

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 în-
grijitor de animale din născare, iar de mai bine de şase decenii 
radioreporter şi gazetar din întâmplare. Răstimp în care, stră-
bătând uliţe şi hotare de sate şi cătune a rămas încântat de 
oamenii care purtau în glasurile lor melodicitatea graiului ro-
mânesc, care se îmbrăcau în frumuseţea straielor ţărăneşti şi se 
îmbunau din înţelepciunea slujbelor religioase şi cântărilor bi-
sericeşti. Apoi, toate aceste amintiri le-a adăpostit în cuvinte-
le-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

Leul şi măgarul înfumurat 
Leul şi măgarul au pornit împreună la vânătoare. Cu-

rând, au ajuns la gura unei peşteri unde trăiau capre săl-
batice. Măgarul s-a năpustit înăuntru zbierând, ca să le 
sperie; leul stătea la gura peşterii şi prindea caprele care 
fugeau afară.

Când isprăviră treaba, măgarul îl întrebă pe leu:
- Ce spui de vitejia mea?
- O, da! M-aş fi  speriat şi eu, dacă n-aş fi  ştiut că eşti un 

biet măgar!
Morala acestei fabule: Nu te lăuda singur, ca să nu 

ajungi de râsul lumii.

Piept de pui cu legume şi cartofi natur
Ingrediente (2 porţii): 1/4 piept de pui tăiat cubule-

ţe, un gogoşar roşu, un morcov, o ceapă roşie, 1/2 dovlecel, 
2 căţei usturoi, o bucăţică de ghimbir, 2-3 cartofi  potriviţi, 
o lingură de suc de roşii sau ketchup, sare, piper, mărar, 
ierburi de provence

Mod de preparare: Tăiem dovlecelul cubuleţe, mor-
covul, ceapa şi gogoşarul juliene, punem wok-ul sau o ti-
gaie mai mare la încins, cu puţin ulei, apoi prin răzătoa-
rea fi nă dăm usturoiul şi ghimbirul, îi punem un pic la că-
lit, peste care punem carnea de pui. După 2-3 minute adă-
ugăm ceapa şi morcovul, iar apoi gogoşarul şi dovlecelul. 
Asezonăm cu sare, piper şi ierburi de provence şi adău-
găm acea lingură de suc de roşii sau ketcup.

Cartofi i îi fi erbem 20 de minute, după care îi scurgem 
de apă, adăugăm sare, piper, un strop de ulei de măsline 
extravirgin şi o lingură de pătrunjel proaspăt tocat. Pe 
deasupra se poate rade şi puţin parmezan sau caşcaval. 
Poftă bună!

Sfaturi ecologice
Dacă vă preocupă problemele ecologice, doriţi să contribuiţi 

şi dvs cu ceva la minimizarea impactului negativ al oamenilor 
asupra mediului şi nu ştiţi ce e mai bine să faceţi, atunci citiţi 
sfaturile de mai jos:

Sfaturi pentru protecţia mediului

¤ Când mergeţi în natură, schimbaţi-vă obiceiul de a rupe fl o-
rile, admiraţi-le aşezate pe codiţa lor în mediul natural fără să 
le rupeţi, au nevoie să ajungă la maturitate şi să facă seminţe 
(în special fl orile rare).
¤ Când ieşim în natură ar trebui să aducem gunoiul generat 
de noi într-o pungă acasă. Nimeni nu doreşte să viziteze locuri 
naturale pline de reziduuri.

Sfaturi pentru şoferi – consum redus 
pentru automobil

¤ Un defect care măreşte consumul de carburant este condu-
sul prea aproape de maşina din faţă, situaţie care ne obligă sa 
frânăm de foarte multe ori.
¤ Filtrul de aer al motorului, dacă este murdar, poate mări con-
sumul cu până la 20% .
¤ Suspensiile maşinii, dacă sunt uzate, măresc şi ele consumul 
de carburant.
¤ Motorul nu trebuie turat mult, trebuie să adaptăm treapta 
cutiei la viteza pe care o are maşina.
¤ Este bine să folosim transportul public, consumul în medie 
este de opt ori mai mic pe călător transportat.

Sfaturi pentru un consum energetic mic în casă

¤ Trebuie să folosim becuri economice, au un consum până la 
5 ori mai mic decât cele convenţionale şi un timp de funcţiona-
re mult mai lung.
¤ Pereţii vopsiţi în alb refl ectă bine lumina şi putem să avem 
un bec de consum mic dar acelaşi confort.
¤ Apa de la robinet este pompată cu energie, un duş mediu con-

sumă 160 litri, iar o baie plină consumă 350 litri, aici se adau-
gă şi consumul pentru încalzirea apei. Deci este de preferat du-
şul pentru un consum mai mic de energie.
¤ Robinetele de la baie şi bucătărie pot avea instalat un dispo-
zitiv asemănător unei site care are funcţia să introducă în je-
tul de apă bule de aer, consumatorul nu simte diferenţa, dar 
consumul de apă scade cu 20%. Cele mai economice robinete 
sunt cele cu senzor, ele scad consumul la 70 %, dar sunt scum-
pe pe moment.
¤ Programaţi PC-ul la consum redus.
¤ Mâncarea vegetariană este produsă cu puţin consum ener-
getic faţă de cea animală. (producerea alimentelor de origine 
animală este foarte costisitoare energetic, orice animal de car-
ne are nevoie de 10 ori mai multe calorii pentru a produce un 
kg de carne).
¤ La bucătărie folosiţi oală sub presiune, se poate economisi pâ-
nă la 50% din energie .
¤ Când se găteşte, orice oală trebuie acoperită cu capac, astfel 
se reduce consumul de energie cu până la 20%.
¤ Multe persoane obişnuiesc să aprindă aragazul cu câteva mi-
nute înainte să aşeze mâncarea pe el. Nu este necesar.
¤ Nu aşezaţi frigiderul sau congelatorul în apropierea surselor 
de căldură.
¤ Încercaţi să ţineţi uşa congelatorului şi frigiderului cât mai 
puţin timp posibil deschisă.

Legenda divinităţii omului
O legendă veche spune că, mai demult, oamenii erau buni. 
Dar au profi tat atât de mult de puterea divină din ei, în-
cât Brahma, stăpânul tuturor zeilor, a decis să le ia aceas-
tă putere şi să o ascundă într-un loc unde va fi  imposibil 
de găsit. Tot ce i-a rămas să facă era să găsească ascun-
zătoarea potrivită.
A fost convocat consiliul zeilor pentru a se găsi soluţia.
Zeii au sugerat: „De ce să nu îngropăm puterile omului 
în pământ?”
Brahma a răspuns: „Nu, nu vom face asta pentru că omul 
vă săpa adânc şi le va găsi.”
Atunci zeii au spus: „În acest caz, să le trimitem divinita-
tea pe cel mai adânc fund al oceanului.”

Dar Brahma a răspuns din nou: „Mai devreme sau mai 
târziu, omul va explora adâncurile oceanului şi, cu sigu-
ranţă că o vor găsi şi o vor aduce la suprafaţă.”
Astfel zeii au concluzionat: „Nici pământul, nici oceanul 
nu sunt locuri unde puterea divină să fi e in siguranţă, în-
să alte idei de ascunzătoare nu mai avem.”
Brahma a exclamat dintr-o dată: „Iată ce vom face cu di-
vinitatea omului! O vom ascunde adânc înăuntrul lui, pen-
tru ca este singurul loc unde nu va căuta.”
De atunci încoace, conform legendei, omul a căutat în 
toată lumea, a explorat, a urcat şi a săpat căutând 
ceva ce a fost în tot acest timp înăuntrul lui. (După 
Eric Butterworth)
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†DR. L A U R E N Ţ  I U,

DIN MILA LUI 
DUMNEZEU, 
ARHIEPISCOPUL 
SIBIULUI ŞI 
MITROPOLITUL 
ARDEALULUI

Cinului monahal, preacu-
cernicilor protopopi şi preoţi 
şi tuturor drept- credincioşi-
lor creştini ortodocşi din de 
Dumnezeu pă zita noastră  
eparhie: har, milă , pace şi 
spor î ntru toate de la Dum-
nezeu, iar de la noi, 
arhierească  binecuvâ ntare!

Iubiţii noştri, fi i 
sufl eteşti

Ne-a î nvrednicit Prea-
milostivul Dumnezeu să  
ajungem, şi î n acest an, î n 
vremea binecuvâ ntată  a 
Postului Naşterii Domnu-
lui, perioadă  sfâ ntă  î n ca-
re ne pregă tim duhovni-
ceşte,  prin postire, 
rugă ciune şi fapte ale iu-
bir i i  mi lost ive ,  să  
î ntâ mpină m, aşa cum se 
cuvine, venirea î n lume a 
Fiului lui Dumnezeu 
Î ntrupat, Domnul nostru 
Iisus Hristos. Biserica ne 
că lă uzeşte pe această  cale 
şi ne hră neşte sufleteşte 
cu alesele î nvă ţă turi ale 
Sfintelor Scripturi, cu fru-
museţea teologică  a imne-
lor liturgice, cu bucuria co-
lindelor, dar şi cu lumina 
pilduitoare a vieţii unor 
sfinţi minunaţi, pe care, 
cu multă  dragoste, î i cin-
stim î n această  perioadă .

Î ntre toţi aceşti sfinţi 
bineplă cuţi lui Dumnezeu, 
care prin frumuseţea vir-
tuţilor lor î mpodobesc – 
atâ t de mă reţ şi stră lucit 
– Cerul duhovnicesc al Bi-
sericii, Sfâ ntul Nicolae 
ocupă  un loc cu totul deo-
sebit. Î n viaţa şi tră irea 
spirituală  a credincioşilor, 
el se bucură  de o mare şi 
aleasă  cinstire, deoarece 
este Sfâ ntul gata mereu să  
primească  rugă ciunile tu-
turor, să  adune lacrimile 
şi să  aline suferinţele ce-
lor î ntristaţi şi necă jiţi, să  
fie folositor, cu rugă ciunile 
şi mijlocirile lui, tinerilor 
şi bă trâ nilor, să racilor şi 
bogaţilor, conducă torilor şi 
supuşilor lor. şi aceasta 
pentru că  puterea lui 
izvoră şte din sfinţenia cu 
care Duhul Sfâ nt i-a 
î mpodobit viaţa, din evla-
via sa mă rturisitoare, din 
credinţa neclintită , din 
bună tatea, blâ ndeţea şi iu-

birea milostivă  faţă  de se-
meni, prin care s-a î nă lţat 
atâ t de sus pe treptele 
asemă nă rii cu Preamilos-
tivul Dumnezeu.

Sfâ ntul Ierarh Nicolae – 
ne arată  sinaxarul zilei de 
astă zi (marţi 6 decembrie) 
– s-a nă scut î n jurul anu-
lui 260 î n localitatea Pata-
ra din Asia Mică , î ntr-o fa-
milie de oameni evlavioşi, 
care i-au insufl at credinţa 
cea adevă rată , dragostea 
faţă  de Dumnezeu şi faţă  
de semeni. Ră mas orfan de 
tâ nă r, Nicolae şi-a î mpă rţit 
averea să racilor, dă ruindu-şi 
viaţa î ntru totul slujirii lui 
Dumnezeu, prin rugă ciune, 
postire şi fapte bune. După  
î mplinirile sufleteşti 
dobâ ndite î n urma unui pe-
lerinaj la Locurile Sfi nte, 
Sfâ ntul a vieţuit î ntr-o 
mă nă stire din locurile na-
tale şi a fost hirotonit pre-
ot ,  iar  stră lucirea 
î nţelepciunii lui, cură ţia 
vieţii, credinţa jertfelnică , 
dar mai ales puterea 
cuvâ ntului şi a faptelor de 
milostenie erau bine cunos-
cute î n î ntreg ţinutul. Ast-
fel, după  moartea arhiepi-
scopului din Mira Lichiei, 
î ntreg poporul, î ntr-un glas, 
l-a ales ca episcop al aces-
tei cetă ţi pe preotul Nico-
lae. Î ntreaga viaţă  de 
arhipă stor şi-a tră it-o î ntr-o 
desă vâ rşită  dă ruire de si-
ne. A purtat de grijă , î n chip 
special, să racilor, orfanilor, 
vă duvelor, ară tâ ndu-se pen-
tru toţi un pă rinte 

mâ ngâ ietor, sprijinitor, plin 
de bună tate şi iubire 
milostivă . Harul lui Dum-
nezeu care locuia deplin î n 
inima lui l-a ară tat pe 
Sfâ ntul Nicolae „stâ lp şi te-
melie a adevă rului de 
credinţă ”, mai ales î n tim-
pul Sinodului I Ecumenic, 
desfă şurat la Niceea î n anul 
325, câ nd a combă tut cu 
fermitate î nvă ţă turile cele 
pierză toare de sufl et ale 
ereticului Arie, apă râ nd 
credinţa cea dreaptă . Toa-
te aceste luminoase virtuţi 
ale Sfâ ntului Nicolae, care 
atâ t de minunat î i 
î mpodobesc chipul duhov-
nicesc, sunt roadele prezen-
ţei şi lucră rii desă vâ rşite 
î n inima lui a harului ce-
resc, ră mâ nâ nd pilduitoa-
re pentru î ntreaga 
creştină tate. Aceste lumi-
noase virtuţi Biserica le 
cinsteşte şi le câ ntă  cu ev-
lavie î n troparul pe care 
l-aţi auzit şi aseară  la Ve-
cernie şi astă zi la Utrenie 
şi care concentrează  toată  
frumuseţea spirituală  a vie-
ţii Sfâ ntului Ierarh Nico-
lae: „Î ndreptă tor credinţei 
şi chip blâ ndeţilor, î nvă ţă tor 
î nfrâ nă rii te-a ară tat pe ti-
ne, turmei tale, adevă rul 
lucrurilor. Pentru aceasta 
ai câ ştigat cu smerenia ce-
le î nalte şi cu să ră cia cele 
bogate. Pă rinte Ierarhe Ni-
colae, roagă  pe Hristos 
Dumnezeu să  mâ ntuiască  
sufl etele noastre”.

Iubiţi credincioşi,
Viaţa şi faptele minuna-

te ale Sfâ ntului Ierarh Ni-
colae, de care cu multă  bu-
curie şi evlavie ne aducem 
aminte la fiecare pră znuire 
a sa, constituie pentru noi 
toţi un binecuvâ ntat izvor 
de har, de pace sufletească , 
de râ vnă  duhovnicească  î n 
lupta noastră  lă untrică  
î mpotriva patimilor, a 
pă catelor, a invidiei şi a 
lă comiei, a ră ută şilor de 
tot felul.

Noi ştim şi simţim că  
sfinţii sunt vii, că  ei sunt 
prezenţi î n viaţa noastră , 
că  ne aud rugă ciunile şi 
cunosc î ncercă rile şi sufe-

rinţele prin care trecem. 
Ceea ce au fă cut ei î n tim-
pul vieţii lor pă mâ nteşti, 
oferind mereu ajutor şi 
mâ ngâ iere, continuă  şi 
acum tainic să  facă  pentru 
toţi cei care î i cheamă  prin 
credinţă  şi rugă ciune. Şi 
astă zi, de dincolo de pra-
gul acestei vieţi trecă toare, 
Sfâ ntul Nicolae, prin mij-
locirile lui dinaintea Prea-
milostivului Dumnezeu, 
luminează  lumea cu 
bună tate şi milă , apă ră  şi 
ajută , ocroteşte şi izbă veşte 
din nevoi şi din boli pe toţi 
cei care cu evlavie î l cin-
stesc şi î i cer ajutorul.

Faptele mă rturisitoare 
ale iubirii dumnezeieşti î n 
această  lume ale Sfâ ntului 
Nicolae, prin care a ră mas 
î n conştiinţa î ntregii 
creştină tă ţi ca un simbol 
al milosteniei şi al î ntr- 
ajutoră rii semenilor, ne 
descoperă  şi nouă , oameni-
lor acestei lumi, neasemu-
ita frumuseţe a sfi nţeniei 
interioare a vieţii omeneşti, 
care izvoră şte din credinţa 
lucră toare prin iubire, prin 
milostenie, prin dă ruire, 
prin î mpreună -pă timirea 
cu cel afl at î n vreme de ne-
caz, de strâ mtorare.

Astă zi, pe acest mare 
sfâ nt al Bisericii, pe 
pă rintele iubirii milostive 
şi alesul nostru rugă tor di-
naintea Sfintei Treimi, î l 
cinstim cu dragoste şi-i 
aducem laude duhovniceşti 
prin imne şi câ ntă ri. Dar 
pră znuirea l i turgică  
î nseamnă  pentru noi şi che-
marea adâ ncă  a Bisericii 
de a urma pilda vieţii, a 
virtuţilor, a faptelor Sf. Ni-
colae. Să -i urmă m î n 
credinţă , î n cură ţie, î n 
î mplinirea poruncilor, dar 
mai ales î n lucrarea iubi-
rii milostive, că ci – ne 
î nvaţă  Sf. Ioan Gură  de 
Aur: „numele de creştin nu 
foloseşte la nimic. Nu vă  
cer să  î nviaţi morţi, nici 
să  vindecaţi leproşi prin 
credinţa voastră , ci vă  cer 
să  ară taţi un semn mai 
mare decâ t aceste lucruri, 
anume dragostea. Iar 
mă sura dragostei voastre 

este milostenia voastră . 
(…) Mari sunt aripile mi-
l o s t e n i e i :  s t ră b a t e 
vă zduhul, lasă  î n urmă  lu-
na, î ntrece razele soarelui, 
se urcă  pâ nă  î n bolţile ce-
rurilor. Dar nici acolo nu 
se opreşte, ci lasă  î n urmă  
şi cerul, şi popoarele de 
Î ngeri, şi cetele de Arhan-
gheli, şi toate Puterile ce-
le de sus, şi se î nfă ţişează  
chiar î naintea Tronului ce-
lui î mpă ră tesc. (…) Ţi-ai 
spă lat mâ inile trupului cu 
apă ? Spală -ţi şi mâ inile 
sufletului cu milostenia! 
(…) Dă ruieşte pâ ine după  
puterea ta! N-ai pâ ine? Dă  
un bă nuţ! N-ai nici un 
bă nuţ? Dă  un pahar cu 
apă  rece! N-ai nici atâ t? 
Plâ ngi î mpreună  cu cel 
î ndurerat şi ţi-ai luat pla-
ta! Milostenia e î n stare 
să  şteargă  pă catele şi să  
alunge de la noi osâ nda!” 
(Omilii la Matei, LXXXII, 
5, trad. de Pr. D. Fecioru, 
PSB 23, EIBMBOR, Bu-
cureşti, 1994).

Iubiţi fi i sufl eteşti,
Sfâ ntul Ierarh Nicolae 

este şi ră mâ ne pentru noi 
toţi un dască l al apă ră rii 
şi mă rturisirii ortodoxiei 
credinţei, al sfinţeniei, dar 
şi un mare lumină tor al 
vieţii creştine prin frumu-
seţea şi bucuria milosteni-
ei, mai ales î n această  
perioadă  de pregă tire pen-
tru Praznicul Naşterii 
Domnului, câ nd şi noi tre-
buie să  î nvă ţă m să  
ră spundem cu daruri la 
Darul mâ ntuirii pe care 
Dumnezeu-Tată l ni-L face 
prin trimiterea î n lume, 
spre Jertfă  şi Î nviere, a Fi-
ului Să u Preaiubit – Dom-
nul nostru Iisus Hristos. 
Desigur, putem rosti me-
reu cuvinte frumoase des-
pre iubirea de Dumnezeu 
şi de aproapele, î nsă  lim-
bajul faptelor bune 
să vâ rşite î n situaţii con-
crete pentru oamenii aflaţi 
î n nevoi, suferinzi de boală , 
să ră cie sau singură tate es-
te mai convingă tor decâ t 
orice vorbire.

Milostenia, cea care atâ t 
de frumos stră luceşte pe chi-
pul duhovnicesc al Sfâ ntului 
Nicolae, este î nsă şi viaţa 
creştină  î n esenţa ei, este 
modul de viaţă  al comuniu-
nii cu Dumnezeu şi semnul 
concret că  noi, cei nă scuţi 
din nou, din apă  şi din Duh, 
ne-am î nsuşit cu adevă rat 
viaţa cea nouă  care a izvorâ t 
din mormâ ntul lui Hristos 
cel Î nviat. „Î ntru aceasta vor 
cunoaşte toţi că  sunteţi uce-
nicii Mei, dacă  veţi avea dra-
goste unii faţă  de alţii” (In 
13, 35), ne î nvaţă  Î nsuşi 
Domnul nostru Iisus Hris-
tos, iar Sf. Ioan Evanghelis-
tul, î n cea dintâ i epistolă  
sobornicească , mă rturiseşte 
plin de har că  „noi ştim că  
am trecut din moarte la 
viaţă , pentru că  iubim pe se-
meni; cine nu iubeşte pe se-
menul să u ră mâ ne î n moar-
te” (1 In 3, 14).

Î n acest sens, î n Arhie-
piscopia noastră  s-a stator-
nicit de mulţi ani o frumoasă  

tradiţie a realiză rii, cu pri-
lejul să rbă torii Sfâ ntului 
Nicolae, a unei Colecte ge-
nerale, pe î ntreaga epar-
hie, pentru constituirea 
Fondului Filantropic Epar-
hial. Scopul acestui fond, 
care vine î n continuarea co-
lectei de alimente şi 
î mbră că minte realizate la 
î ndrumarea Sfâ ntului Si-
nod î n prima Duminică  a 
acestui post, este acela de 
a sprijini lucrarea social- 
fi lantropică  şi misionară  a 
Arhiepiscopiei Sibiului, mai 
ales î n aceste vremuri di-
fi cile pe care le tră im şi î n 
care mulţi dintre semenii 
noştri sunt lipsiţi de cele 
n e c e s a r e  t r a i u l u i , 
solicitâ ndu-ne ajutorul.

Î n acest an, din fondul 
realizat anul trecut (66.398 
lei) au fost acordate, prin 
D e p a r t a m e n t u l  d e 
Asistenţă  Socială  al Arhi-
episcopiei noastre, ajutoa-
re substanţiale familiilor 
să race şi nevoiaşe, unor 
copii orfani, oamenilor bol-
navi care aveau nevoie de 
sprijin pentru procurarea 
de medicamente, precum 
şi unor elevi şi studenţi cu 
o situaţie materială  
precară , care aveau nevo-
ie de sprijin pentru conti-
nuarea studiilor.

Avem î ncredinţarea 
deplină  că , şi î n acest an, 
dragostea şi dă rnicia cre-
dincioşilor noştri vor fi  ma-
ri, la fel ca şi î n anii pre-
cedenţi, şi că  veţi dă rui cu 
credinţă  pentru ajutorarea 
celor afl aţi î n nevoi, bineşti-
ind că  milostenia este do-
vada şi mă sura vieţii noas-
tre creştine, că  rugă ciunile 
personale şi nevoinţele 
noastre duhovniceşti î şi 
gă sesc î mplinirea î n fapte-
le iubirii milostive, care 
„acoperă  mulţime de pă cate” 
(1 Pt 4, 8) şi „biruiesc î n fa-
şa judecă şii” (Iac 2, 13).

Cu nă dejdea că  î ndemnul 
nostru pastoral va fi  o î ntă rire 
î n credinţă  şi o chemare la 
fapta cea bună  î n folosul se-
menilor bolnavi şi neajuto-
raţi, ne rugă m Domnului Ii-
sus Hristos, de la care vin 
„toată  darea cea bună  şi tot 
darul desă vâ rşit” (Iac 1, 17), 
să  vă  binecuvâ nteze pe toţi 
cu iubirea, mila şi bună tatea 
Sa dumnezeiască , spre a 
ară ta, mai ales î n vremea 
acestei binecuvâ ntate că lă torii 
spre Taina Betleemului, multă  
rugă ciune şi grijă  pentru cei 
bolnavi, precum şi milostenie 
faţă  de cei neajutoratşi.

Tuturor acelora care 
poartă  numele binecuvâ ntat 
al Sfâ ntului Ierarh Nico-
lae le adresă m că lduroase 
ură ri de să nă tate, pace 
sufletească  ş i  alese 
î mpliniri duhovniceşti.

Î ntru mulţi şi binecuvâ ntaţi 
ani tuturor!

Al vostru, al tuturor, 
de tot binele voitor 

şi rugă tor că tre Domnul, 
† LAURENŢ IU,

Arhiepiscopul Sibiului 
şi Mitropolitul Ardealului

Dată  î n Reşedinţ a noastră  
mitropolitană  din Sibiu, î n 
preajma să rbă torii Sfâ ntului 
Nicolae, 2022

Îndemn pastoral la sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae

(săptămâna 9 – 15 decembrie)
9  Vi Zămislirea Sfi ntei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, 

mama Proorocului Samuel (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)
10  Sâ Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la peşte. Nu se fac nunţi)
11  Du Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Dezlegare la peşte. Nu 

se fac nunţi). Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; 
Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 
16-24; glas 1, voscr. 4

12  Lu †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni 
(Dezlegare la peşte. Nu se fac nunţi)

13  Ma †) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, 
Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din 
Siracuza (Dezlegare la peşte. Nu se fac nunţi)

14  Mi Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie (Post. Nu se fac nunţi)
15  Jo Sf. Sfi nţit Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc. Antia şi Suzana; Sf. 

Cuv. Pavel din Latro (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)

Calendar Creştin Ortodox
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea 
pentru conţinutul anunţurilor.

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

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

Anunțuri GRATUITE 
prin SMS! 

Trimiteți textul prin mesaj la 
telefon 0731.361.966 (tarif 

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

doar persoanelor fi zice.

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 

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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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 

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-
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. 

ANUNŢ

S.C. MALIDCOM S.R.L. intenționeză să solicite la 
Administrația Natională Apele Române – Administrația Ba-
zinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, 
aviz de gospodărire a apelor pentru „Exploatare nisip şi 
pietriş din terasă, cu redare în circuitul agricol“ oraș Avrig, 
loc. Bradu, extravilan, CF 110565, județul Sibiu.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa la:

- Adresa solicitantului S.C. MALIDCOM S.R.L. - în mun. 
Sibiu, str. Turnișorului, nr. 45, jud. Sibiu, tel. 0269232806,

- Sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, din 
Sibiu, Str. Autogării, Nr. 10, jud. Sibiu, tel. 0269236726.

ANUNŢ

S.C. MALIDCOM S.R.L. intenționeză să solicite la 
Administrația Natională Apele Române – Administrația Ba-
zinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, 
aviz de gospodărire a apelor pentru „Amenajare Iaz Pisci-
col“ oraș Avrig, loc. Glâmboaca, extravilan, CF 104931 și 
CF 104572, județul Sibiu.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa la:

- Adresa solicitantului S.C. MALIDCOM S.R.L. - în mun. 
Sibiu, str. Turnișorului, nr. 45, jud. Sibiu, tel. 0269232806,

- Sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, din 
Sibiu, Str. Autogării, Nr. 10, jud. Sibiu, tel. 0269236726.

ANUNŢ

S.C. MALIDCOM S.R.L. intenţioneză să solicite la 
Administraţia Natională Apele Române – Administraţia Ba-
zinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Si-
biu, aviz de gospodărire a apelor pentru pentru „Amena-
jare Iaz Piscicol” oraș Avrig, loc. Săcădate, extravilan, CF 
108144, jud. Sibiu.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa la:

- Adresa solicitantului S.C. MALIDCOM S.R.L. – în mun. 
Sibiu, str. Turnișorului, nr. 45, jud. Sibiu, tel. 0269232806,

- Sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, din 
Sibiu, Str. Autogării, Nr. 10, jud. Sibiu, tel. 0269236726.

ANUNŢ

S.C. MALIDCOM S.R.L. intenționeză să solicite la 
Administrația Natională Apele Române – Administrația Ba-
zinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, 
aviz de gospodărire a apelor pentru „Amenajare Iaz Pisci-
col“ comuna Porumbacu de Jos, extravilan, CF 101227, 
județul Sibiu.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa la:

- Adresa solicitantului S.C. MALIDCOM S.R.L. - în mun. 
Sibiu, str. Turnișorului, nr. 45, jud. Sibiu, tel. 0269232806,

- Sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, din 
Sibiu, Str. Autogării, Nr. 10, jud. Sibiu, tel. 0269236726.

ANUNŢ

S.C. MALIDCOM S.R.L. intenționeză să solicite la 
Administrația Natională Apele Române – Administrația Ba-
zinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, 
aviz de gospodărire a apelor pentru „Amenajare Iaz Pisci-
col“ comuna Porumbacu de Jos, extravilan, CF 114013, 
județul Sibiu.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa la:

- Adresa solicitantului S.C. MALIDCOM S.R.L. - în mun. 
Sibiu, str. Turnișorului, nr. 45, jud. Sibiu, tel. 0269232806,

- Sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, din 
Sibiu, Str. Autogării, Nr. 10, jud. Sibiu, tel. 0269236726.

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

DIVERSE

¤ Vând oi Suffolk import Ungaria, 
Cehia, Belgia cu Pedigree (carte 
de origine). Exemplare deosebite 
obținute din monte cu berbeci din 
Olanda, Belgia Irlanda. Preț avan-
tajos. Telefon 0744-290.924

¤ Vând: oțel lat de 3 cm; sârmă 
de 3 mm; roată dințată pentru 
mașină; unelte zugrăvit; târna-
cop, costume impermeabile din 
foi cart și altele. Toate la jumăta-
te de preț. Telefon 0269-820.114 

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



12 SPORT Mesagerul de Sibiu  9 – 15 decembrie 2022

Ne afl ăm în „Săptămâna 
Mare“ a fotbalului sibian. 
FC Hermannstadt va reve-
ni pe Stadionul Municipal, 
sâmbătă 10 februarie, de la 
ora 19, într-un meci cu 
Farul Constanţa, liderul 
Superligii României la fot-
bal. Întâlnirea contează 
pentru runda a 20-a, penul-
tima programată în 2022.

Misiune difi cilă
Se anunţă o partidă cu tri-

bunele arhipline, dincolo de 
duelul fotbalistic fi ind un eve-
niment de referinţă pentru is-
toria oraşului, a Stadionului 
Municipal. E primul meci ofi -
cial de fotbal disputat pe (no-
ua) arenă a oraşului, una 
proaspăt reconstruită în ur-
ma unei investiţii de peste 40 
milioane de euro.

Echipa sibiană are o misiu-
ne difi cilă, fi ind pusă în situa-
ţia să se autodepăşească pen-
tru a debuta cu victorie pe no-
ul Municipal. FC Hermann-
stadt tocmai parcurge o perioa-
dă deloc fastă, cu 6 înfrângeri 
în ultimele 9 partide de campi-
onat, dintre care ultima la scor 
de forfait, 0-3 la Voluntari.

Înfrângerea de sâmbăta 
trecută a scos gruparea sibi-
ană din zona de play-off, arun-
când-o până pe locul 8, cu 27 
de puncte, din 7 victorii şi 6 
remize în 19 etape. Mai mult, 
aproape de fi nalul întâlnirii, 
Ionuţ Stoica – sâlpul apărării 
noastre a suferit o accidenta-
re care îl face indisponibil pen-
tru următoarele 2 partide.

Întâlnim o echipă 
în mare formă

De partea cealaltă, Farul 
Constanţa vine la Sibiu din 
poziţia de lider în clasamen-
tul SuperLigii (44 puncte). Sub 
comanda „regelui“ Gică Hagi, 
„marinarii“ au reuşit 13 vic-
torii în acest sezon, ultimul 
succes fi ind de-a dreptul de 
speriat: 8-0, duminică 4 de-
cembrie, în faţa FC Botoşani.

Farul are cel mai bun atac 
din ligă (41 goluri marcate), 
dar şi cea mai bună apărare 
(14 goluri primite în 19 etape)

În tur a fost 0-0
În tur, FC Hermannstadt a 

reuşit o remiză pe malul mă-
rii în faţa Farului, scor 0-0, 
într-o perioadă în care echipa 
sibiană devenea revelaţia cam-
pionatului, cu o serie incredi-
bilă de 10 partide fără înfrân-
gere. A fost un duel aprins, cu 
importante faze de poartă. Fi-
ecare echipă a avut câte o ba-
ră, gazdele prin Denis Alibec 
(‘76), iar sibienii prin Daniel 
Paraschiv (‘82). De asemenea, 
atât Farul cât şi FCH au avut 
şi câte un gol anulat de arbi-
trajul video, marcatori Baba Al-
hassan (‘64) şi Denis Alibec (‘73).

Nevoia de suporteri
Pentru a răsturna calcule-

le hârtiei şi a reveni în zona 
sigură a clasamentului, FC 
Hermannstadt are nevoie (şi) 

de sprijinul publicului sibian. 
Prima ocazie se va ivi aşadar 
sâmbătă 10 februarie, la me-
ciul cu Farul. Sibiul are fot-
bal! Acum are şi Stadion!

Califi caţi în sferturi
Din fericire, FC Herman-

nstadt vine după un meci bun. 
A strălucit din nou, miercuri 
seară, în ultimul meci din Gru-
pele Cupei României şi ne dă 
speranţe pentru derbiul cu Fa-
rul. Echipa sibiană şi-a asigu-
rat califi carea în sferturile de 
fi nală de pe primul loc al Gru-
pei D, după o victorie catego-
rică la Mediaş în faţa Chindi-
ei Târgovişte, scor 4-1 (3-1). 
Astrele s-au aliniat iarăşi pen-
tru sibieni, care aveau neapă-
rată nevoie de victorie, dar se 
afl au şi la mâna rezultatelor 
înregistrate în Grupa D. În 
cazul unor succese a CSU Cra-
iova în meciul cu FC Argeş şi 
a echipei de liga a 3-a Ocna 
Mureş în faţa Minerului Ba-
ia Mare, cele două echipe vic-
torioase ar fi  mers braţ la braţ 
în sferturi. CSU Craiova a ce-
dat însă surprinzător cu 1-2, 
iar Ocna Mureş cu 0-6.

Golurile
Aşadar, echipa sibiană a 

convins din nou miercuri sea-
ră, după atâtea meciuri cu pro-
bleme, chiar înaintea reveni-
rii pe Municipal pentru par-
tida cu Farul. Măldărăşanu a 
început cu Letica – Butean, 
Antoche, Bejan, Isaah, Medi-
na – Petrescu, Mino Sota, I-
ancu – Buhăceanu, Babic

FC Hermannstadt a des-
chis repede scorul, prin vârful 
Vali Buhăcianu (‘3), reintrodus 
titular. Gol din 6 metri, de ata-
cant pur-sânge. Zece minute 

mai târziu, celălalt vârf, Matko 
Babic, a sporit diferenţa în ace-
laşi stil, reluând în plasă o min-
ge revenită din bară, la un şut 
al căpitanului Petrişor Petres-
cu. Oaspeţii au replicat prin 
Jipa, în minutul 18, pentru 1-2, 
dar Dragoş Iancu (‘32) a făcut 
3-1, acesta punctând la o min-
ge respinsă greşit în faţă de 
Eşanu, portarul oaspeţilor.

Sibienii s-au încălzit mai 
bine la cabine, iar Matko Ba-
bic (‘49) a făcut dubla: 4-1. La 
adăpostul acestei diferenţe 
confortabile, echipa noastră a 
gestionat perfect, evitând ac-
cidentările pe un teren care a 
rezistat totuşi bine până la fi -
nal. S-a terminat 4-1, iar echi-
pa sibiană merge în sferturi-
le de fi nală, programate în pri-
măvară, urmând să întâlneas-
că U Cluj pe teren propriu.

Spectacol cu lasere
Pentru meciul inaugural de 

sâmbătă, Primăria Sibiu roa-
gă spectatorii care şi-au achi-
ziţionat abonamente sau bile-
te să ajungă la stadion până 
la ora 18,30. „Primul meci se 
va juca pe Stadion în 10 de-
cembrie şi sper ca echipa sibi-
ană să aibă cât mai mulţi su-
porteri alături, în tribune. Îna-
intea fl uierului de început al 
partidei, va avea loc încă un 
moment special, organizat de 
Primăria Sibiu pentru a mar-
ca acest meci inaugural: un 
spectacol de lasere care va vor-
bi despre Sibiu şi sport, cuvin-
tele cheie ale unui proiect pe 
care l-am realizat cu sprijinul 
comunităţii şi pentru comuni-
tate”, a declarat Astrid Fodor, 
primarul municipiului Sibiu.

Spectacolul cu lasere va în-
cepe de la ora 18.40, fi ind re-

alizat de o fi rmă cu experien-
ţă în astfel de proiecte: Laser 
Shows. „După spectacol, îna-
inte de începerea meciului, 
fanfara Academiei Forţelor Te-
restre Sibiu va intona imnul 
naţional, un moment la care 
publicul de pe Stadion este in-
vitat să participe, în semn de 
mândrie şi bucurie. Succes FC 
Hermannstadt! Suntem ală-
turi de voi!“, a transmis Pri-
măria municipiului Sibiu.

Acces gratuit pentru 
persoane cu dizabilităţi

Odată cu revenirea la Si-
biu, FC Hermannstadt a anun-
ţat şi facilităţi oferite pentru 
partidele disputate pe teren 
propriu. Astfel, persoanele cu 
dizabilităţi au acces gratuit la 
meciurile organizate de 
A.F.C.Hermannstadt alături 
de un însoţitor, în următoare-
le condiţii:

Trimiterea unei solicitări 
la adresa de e-mail info@fcher-
mannstadt.ro, care să conţi-
nă o copie după actul de iden-
titate al persoanei cu dizabi-
lităţi, copie după certifi catul 
de încadrare în grad de han-
dicap, copie după după actul 
de identitate al însoţitorului

Din cauza numărului limi-
tat de locuri pentru persoane-
le cu dizabilităţi, solicitările 
vor fi  onorate în ordinea în ca-
re acestea vor fi  primite.

În rest, accesul pe Stadionul 
Municipal Sibiu, inclusiv al co-
piilor (indiferent de vârstă), se 
va realiza doar în baza unui bi-
let/ abonament valabil.

Spectatorii sunt rugaţi să 
păstreze biletul sau abona-
mentul pe durata întregii par-
tide pentru a putea valida lo-
cul pentru care au optat.

Meciul anului la Sibiu
 FC Hermannstadt întâlneşte liderul Farul Constanţa, sâmbătă 10 decembrie, 
de la ora 19, în partida care marchează revenirea pe Stadionul Municipal

În runda a 19-a a Superligii, FC Hermannstadt a pierdut sâmbătă 
la Voluntari, 0-3 (0-1), continuând seria neagră din campionat.

Măldărăşanu a părut să cotrobăie de zor prin lotul echipei sale în 
încercarea de a găsi jucători proaspeţi şi-n formă care să ridice ni-
velul de joc al sibienilor. Cu Mino Sota şi mai ales Baba Alhassan în 
evidentă scădere de formă, cu câţiva jucători care n-au mai pus osul 
la fel ca-n primele etape, revelaţia FC Hermannstadt a fost şi la 
Voluntari o echipă de pluton, căzută după această rundă de pe loc de 
play-off. Din păcate, până la fi nalul anului ne-am putea trezi şi mai 
jos, în condiţiile în care mai sunt de jucat două partide, una cu lide-
rul Farul, iar cealaltă cu campioana CFR Cluj.

Echipă modifi cată
La Voluntari, Măldărăşanu a folosit nu mai puţin de şase jucători noi 

în primul unsprezece, faţă de partida pierdută „acasă“ în faţa campioanei 
CFR Cluj: Medina, Antoche, Răuţă, Petrescu, Năstăsie şi Popescu.

Nu am intrat însă prea bine în teren, iar gazdele s-au instalat 
rapid la cârma partidei. Mai mult, au şi reuşit deschiderea scorului în 
minutul 16, prin Costin, care a reluat în plasă din careu o recentrare 
cu capul a lui Nemec. N-am avut reacţie decât spre fi nalul reprizei, 
mai întâi prin Năstăsie – şut pe lângă, apoi Baba Alhassan care a 
nimerit bara chiar în minutul 45.

Erori în defensivă
La reluare, cu două schimbări tactice – Balaure şi Biceanu în locul 

lui Petrescu şi respectiv Năstăsie, FC Hermannstadt a preluat uşor, 
uşor iniţiativa, fără a pune serios în pericol poarta ilfoveană. 
Măldărăşanu a forţat apoi cu atacantul Babic în locul lui Alhassan, 
dar golul n-a picat unde ne doream. Nemec a profi tat de o eroare 
ofensivă a sibienilor, transformată în contraatac, iar scorul s-a dus la 
2-0 pentru gazde (‘73).

Pentru că un necaz nu vine niciodată singur, în minutul 83 aveam 
să înregistrăm o nouă eroare a defensivei noastre, în preajma careu-
lui mic, iar Damaşcan ne-a dat lovitura de graţie: 3-0

Un meci pe care îl dorim uitat repede, pierdut la o diferenţă totuşi 
exagerată, în condiţiile în care am consemnat un joc echilibrat, dar 
în care gazdele au punctat la toate ocaziile avute.

FC Voluntari: M. Popa – Meleke (Ricardinho ‘79), Matricardi, 
Armaş – Costin, Omar Govea (Vaican ‘86), Florea (Tavares ‘67), Raţă, 
Aliji (A. Vlad ‘86) – Nemec (Merloi ‘78), Damaşcan. Antrenor: Liviu 
Ciobotariu

Hermannstadt: Letica – Medina, Antoche, I. Stoica (Issah ‘90), 
Opruţ – Răuţă, Baba Alhassan (Babic ‘72), I. Petrescu (Balaure ‘46), 
Năstăsie (Biceanu ‘46), C. Popescu, D. Paraschiv (Buhăcianu ‘84). 
Antrenor: Marius Măldărăşanu

Eşec usturător la Voluntari

Programul Superligii 
până la finalul anului

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat programul etapelor cu 
numărul 20 şi 21 din Superliga Superbet. În aceste runde, FC 
Hermannstadt va întâlni liderul Farul Constanţa (acasă) şi campioana 
CFR Cluj (deplasare). Acestea vor fi  ultimele meciuri pe care forma-
ţiile din primul eşalon le vor disputa în acest an, campionatul ur-
mând să se reia în jurul datei de 20 ianuarie 2023. Cele opt partide 
ale fi ecărei runde vor fi  transmise în direct de DIGI SPORT, PRIMA 
SPORT şi ORANGE SPORT.

Etapa a 20-a
Vineri, 9 decembrie
Ora 19.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Voluntari
Sâmbătă, 10 decembrie
Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanţa
Duminică, 11 decembrie
Ora 14.30 Universitatea Cluj – UTA Arad
Ora 17.30 FC Botoşani – CFR 1907 Cluj
Ora 20.30 Chindia Târgovişte – FCSB
Luni, 12 decembrie
Ora 17.30 FC U Craiova 1948 – FC Argeş
Ora 20.30 CS Mioveni – Universitatea Craiova
Miercuri, 14 decembrie
Ora 19.00 FC Rapid 1923 – Petrolul Ploieşti

Etapa a 21-a
Vineri, 16 decembrie
Ora 20.00 FC Voluntari – Farul Constanţa
Sâmbătă, 17 decembrie
Ora 15.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Universitatea Cluj
Ora 20.30 Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte
Duminică, 18 decembrie
Ora 12.00 FC Argeş – CS Mioveni
Ora 14.30 Petrolul Ploieşti – FC U Craiova 1948
Ora 20.30 UTA Arad – FC Rapid 1923
Luni, 19 decembrie
Ora 20.00 FCSB – FC Botoşani
Marţi, 20 decembrie
Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – FC Hermannstadt

NOTĂ: Restanţa FCSB – CFR se va disputa joi, 15 decembrie, ora 20.00

Clasament
1. Farul Constanţa  19 13 5 1 41-14 44
2. CFR Cluj  18 13 1 4 32-17 40
3. Rapid Bucureşti  19 10 4 5 23-17 34
4. FCSB   18 9 5 4 33-24 32
5. Universitatea Craiova 19 9 5 5 23-21 32
6. Petrolul Ploieşti  19 9 2 8 19-20 29
7. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 19 8 4 7 32-15 28
8. FC Hermannstadt 19 7 6 6 21-20 27
9. FC Voluntari  19 6 6 7 17-18 24
10. FC Argeş  19 6 4 9 15-27 22
11. Chindia Târgovişte 19 5 6 8 22-25 21
12. FC Botoşani  19 4 8 7 16-32 20
13. FC U Craiova 1948 19 5 4 10 19-23 19
14. Universitatea Cluj 19 4 6 9 13-21 18
15. UTA Arad  19 4 5 10 17-28 17
16. CS Mioveni  19 1 5 13 11-32  8
Locurile 1-6 la fi nalul sezonului regular vor evolua în play-off
Locurile 7-16 la fi nalul sezonului regular vor evolua în play-out
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