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Calificaţi în Top 10! 

CSU Sibiu s-a mobilizat exemplar luni seară, în deplasare, pentru cea mai importantă 
victorie din acest sezon 85-73 (42-39) cu CSM Ploieşti.
Cu conducerea criticată de o parte din fani, pe fondul mai multor rezultate proaste 
înregistrate în acest sezon, „vulturii“ au reparat tot ce se putea repara la Ploieşti. 
Au câştigat un duel „de foc“, chiar pe terenul adversarului direct în cursa spre play-off.
Trupa lui Tomas Rinkevicius a reuşit o victorie de senzaţie, calificându-se în Top 10-ul Ligii 
Naţionale de baschet masculin. Sibienii au demonstrat astfel că au în continuare 
capacitatea de a-şi măsura forţele cu majoritatea echipelor de top din România.  Pagina 12

Universitatea „Lucian Bla-
ga” din Sibiu a găzduit, în a-
ceastă săptămână, întâlnirea 
de lansare internaţională a 
proiectului de tip Twinning 
intitulat ”Establishing a La-
boratory of Cultural Heritage 
in Central Romania” (ELA-
BCHROM), la care au parti-
cipat reprezentanţii celor trei 
universităţi partenere: Uni-
versitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Universitatea din Jyväs-
kylä (Finlanda) şi Universita-
tea Bourgogne (Franţa). Pen-
tru derularea acestui proiect 
ULBS va avea alocat peste un 
milion de euro Euro.

Trei Universităţi 
partenere

În cadrul întâlnirii au fost 
confi rmaţi membrii Comitetu-
lui Director al proiectului, a 
fost discutat planul de acţiune 
pentru următoarea perioadă 
şi au fost propuse termene pen-
tru implementarea diverselor 
activităţi ale proiectului, pre-
cum mobilităţi pentru perso-
nalul administrativ şi pentru 
cercetători, stabilirea instru-
mentelor de cercetare, activi-
tăţi de diseminare, organiza-

rea unei şcoli de vară şi a unei 
conferinţe ştiinţifi ce.

Din partea Universităţii din 
Jyväskylä au participat conf. 
univ. dr. Tuuli Lähdesmäki şi 
dr. Johanna Turunen, prof. u-
niv. dr. Tadeusz Sliwa, vice-pre-
şedinte delegat cu politici cul-
turale, a reprezentat Univer-
sitatea Bourgogne, iar prof. u-
niv. dr. Andrei Terian, Prorec-
tor Cercetare, Inovare şi Inter-
naţionalizare, conf. univ. dr. Io-
nela Vlase, Şef Serviciul Cer-
cetare, Dezvoltare, Inovare, 
lect. univ. dr. Mihai Rusu, conf. 
univ. dr. Raluca Mureşan şi 
lect. univ. dr. Mircea Fuciu au 
reprezentat Universitatea „Lu-
cian Blaga” din Sibiu. Alţi mem-
bri ai celor două universităţi 
partenere au putut lua parte 
la discuţii prin intermediul u-
nei videoconferinţe desfăşura-
te online.

Proiect de 1,5 milioane 
de euro

Proiectul ”Establishing a 
Laboratory of Cultural Heri-
tage in Central Romania” va 
fi  implementat de Universita-
tea „Lucian Blaga” din Sibiu 
în calitate de coordonator, în 

perioada 1 ianuarie 2023 – 31 
decembrie 2025 şi va avea un 
buget total de 1.500.000 Eu-
ro, din care 1.096.029 Euro 
vor fi  alocaţi ULBS.

Linia de fi nanţare Twinning 
a noului program-cadru Hori-
zon Europe al Uniunii Euro-
pene este menită să ofere spri-
jin universităţilor cu potenţial 
să atingă excelenţa din ţările 
europene mai puţin dezvolta-
te din punctul de vedere al cer-
cetării. Aceste instituţii se vor 
„îngemăna” cu cel puţin două 
alte universităţi cu performan-

ţe deja certifi cate în cercetare 
şi vor avea ocazia ca, printr-o 
serie de activităţi comune, să 
reducă disparităţile faţă de 
„vârfurile” din cadrul UE.

Obiectivul principal al pro-
iectului îl reprezintă realizarea 
de cercetări interdisciplinare în 
domeniul ştiinţelor socio-uma-
ne, concentrate pe explorarea 
brandingului regional al zonei 
de centru a României cu accent 
pe trei dimensiuni socio-cultu-
rale principale: patrimoniul cul-
tural, organizarea de festiva-
luri şi multiculturalism.

Lansarea proiectului „Establishing a Laboratory 
of Cultural Heritage in Central Romania”, la ULBS
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Societatea Drumuri şi Poduri 
SA Sibiu închiriază, prin 
licitaţie publică, luciu de apă 
şi teren de peste 14 ha, la Orlat, 
pentru o perioadă de 25 de ani

Societatea de Drumuri şi 
Poduri a Consiliului Jude-
ţean Sibiu a lansat licitaţia 
pentru închirierea unor imo-
bile teren sub formă de ”lu-
ciu de apă şi teren aferent”, 
situate în extravilanul comu-
nei Orlat. Închirierea se fa-
ce pentru o perioadă de 25 
de ani, iar suprafaţa totală 
propusă pentru valorifi carea 
prin închiriere este de 14,4 
ha, defalcată astfel: 139.000 
mp luciul de apă şi 5.000 mp 
terenul aferent.

Conform documentaţiei 
de licitaţie, destinaţia în-
chirierii o constituie ame-
najarea piscicolă, respec-
tiv investiţii în facilităţi de 
pescuit/agrement.

Preţul de pornire a fost 
stabilit la 11.000 lei/lună, cu 
o perioadă de graţie de 6 luni 
când se va achita doar 50% 
din chiria lunară licitată.

Data limită de depunere 
a ofertelor a fost stabilită 
pentru 20 februarie 2023, 
ora 12, iar licitaţia publică 
cu strigare este programa-
tă în data de 23 februarie 
2023, ora 10, la sediul socie-
tăţii, situat pe strada Şosea-
ua Alba Iulia, nr.68.

Cei interesaţi găsesc toa-
te detaliile pe site-ul socie-
tăţii (Regulament, Caiet de 

sarcini, formulare, extrase 
CF, plan cadastral, plan am-
plasament şi delimitare re-
feritoare la imobilele teren 
propuse spre valorifi care), 
la adresa: https://www.dru-
muripodurisibiu.ro/anun-
turi/2023/mediatizare/
AnuntValorifi carePrinInchi-
riereImobileTeren-Luciu-
DeApa%20Documentatie-
DeAtribuire.pdf

Persoana de contact pri-
vind procedura de licita-
ţie este dl. Cosmin Sighiar-
tău, telefon 0269/210095, 
interior 112.

Totodată, persoana de 
contact în vederea vizită-
rii amplasamentului de la 
Orlat este dl. Dan Drăghi-
ciu, telefon 0727/736720.

Raluca Turcan semnalează „normalitatea” din politica 
românească: Programul „Masă la şcoală” a schimbat 8 premieri 
şi 11 miniştri ai educaţiei, până să se aplice la nivel naţional
10 ani, 8 premieri şi 11 
miniştri ai educaţiei. 
Acesta este parcursul 
programului „Masă 
la şcoală” iniţiat şi dez-
voltat de deputatul 
de Sibiu Raluca Turcan.

Fostul ministru al Mun-
cii semnalează că ”norma-
litatea” din politica româ-
nească este departe de sen-
sul pe care l-ar putea înţe-
lege orice cetăţean de bu-
nă credinţă.

„Într-o societate norma-
lă, toată lumea este bine 
intenţionată dorind bine-
le comun iar, în politică, 
iniţiativele bune, utile be-
nefi ciază de un sprijin re-
al şi de un traseu rapid 
pentru a genera o viaţă 
mai bună pentru toţi.

Nu avem din păcate 
acest sistem în realitate 
şi vă pot spune că doar 
pentru programul ”masă 
la şcoală” a fost nevoie de 
zece ani pentru a ajunge 
în acest moment în care 
să fie aplicat la scară mai 
mare în România.

Am iniţiat acest proiect 
în 2013, iar acum, în anul 
2023, putem spune în sfâr-
şit că este funcţional 
într-un număr mai mare 
de scoli din judeţul Sibiu 
şi din ţară”, spune Ralu-
ca Turcan.

„Cioloş m-a trimis la un 
secretar de stat, care 
mi-a spus că proiectul 
nu se poate face pe 
fonduri europene”

Turcan susţine că încă 
de la început proiectul a 
fost primit cu reticenţă, un 
prim semnal negativ fi ind 
primit chiar de la un secre-
tar de stat al premierului 
Dacian Cioloş.

„Prima discuţie legată de 
acest proiect la nivelul Gu-
vernului am avut-o cu Da-
cian Cioloş, care era premi-
er. El m-a trimis la un se-
cretar de stat, care mi-a 
spus că proiectul nu se poa-
te face pe fonduri europe-
ne. Apoi alte şi alte discu-
ţii, dezbateri şi, dintr-un 
proiect care putea fi  priori-
tate naţională din 2016, cu 
fonduri europene, aşa cum 

se fi nanţează şi acum, am 
găsit mai târziu sprijin şi 
interes la secretarul de stat 
atunci, ulterior Ministrul 
Educaţiei, Monica Anisie.

Am început cu un pro-
gram-pilot de 50 şcoli. Apoi, 
când am fost vicepremier, 
am extins acest program la 
150 de şcoli.

Împreună cu ministrul 
fondurilor europene, Marcel 
Boloş, am găsit 30 de mili-

oane de euro, care au per-
mis transformarea lui, din-
tr-un proiect-pilot, într-unul 
cu adresabilitate mai largă. 
Dar tot incomplet pentru 
toate unităţile şcolare.

Este un proiect care a 
schimbat opt premieri şi 11 
miniştri ai Educaţiei până 
să ajungă în acest punct”, 
susţine Raluca Turcan. ”Deşi 
vorbim de copii, de educaţie, 
a fost nevoie de tot acest 
drum. Au fost multe bătălii 
de etapă pierdute, a trebuit 
să-mi conving propriii cole-
gii, politicieni din opoziţie, 
adversari politici că este un 
proiect care poate reduce 
abandonul şcolar”, a comple-
tat deputatul într-o postare 
pe pagina sa de Facebook.

„În judeţul Sibiu 
programul 
funcţionează 
în 19 şcoli şi vorbim 
de câteva mii de elevi 
care benefi ciază de 
masă în şcoală”

Raluca Turcan anunţă că 
anul acesta avem cel mai ma-
re număr de şcoli care bene-
fi ciază la nivel naţional – 450 
şi a crescut tarifului unui me-
niu zilnic, de la 10, la 15 lei.

„Când am propus iniţial 
proiectul, comentariile au 
fost de genul „o nouă poma-
nă”, „nu sunt bani”, “nu aju-

tă la nimic”. Am continuat 
pentru că ştiam studiile re-
alizate după ce proiectul a 
fost aplicat în multe alte ţă-
ri, iar acestea îmi demon-
strau că este o măsură efi -
cientă pentru reducerea 
abandonului şcolar şi creş-
terea performanţei şcolare.

În prezent, în judeţul Si-
biu programul funcţionează 
în 19 şcoli şi vorbim de câ-
teva mii de elevi care bene-
fi ciază de masă în şcoală”, a 
mai spus Raluca Turcan.

Deputatul de Sibiu s-a afl at 
în ultimele zile în judeţ pen-
tru a vedea cum se implemen-
tează programul în mai mul-
te instituţii de învăţământ.

„Am fost personal să văd 
cum funcţionează acest pro-
gram în câteva din instituţi-
ile de învăţământ din judeţ. 
Am fost la Şcoala Gimnazia-
lă Nr. 23 şi la Şcoala Gimna-
zială „Radu Selejan” din mu-
nicipiul Sibiu şi la şcoli din 
Avrig, Boiţa şi Răşinari să mă 
asigur că lucrurile se desfă-
şoară aşa cum a fost gândit. 
10 ani, 8 premieri, 11 miniştri. 
Pare mult, însă după întâlni-
rile de astăzi primesc o noua 
confi rmare că totul a avut un 
rost. Şi mă bucur că în acest 
caz, un proiect a putut fi  dus 
mai aproape de fi nal, indife-
rent de sacrifi cii”, a mai scris 
Raluca Turcan.

Petre Daea: rugăciune pentru fermierii români, 
dar şi sprijin financiar de 15,8 miliarde euro

Imediat după întâlni-
rea cu fermierii şi prima-
rii din judeţul Sibiu, deşi 
programul era comprimat 
la maximum, ministrul 
Agriculturii şi deputatul 
Bogdan Trif au găsit câte-
va minute libere pentru a 
intra în Catedrala Mitro-
politană din Sibiu.

„M-a impresionat fap-
tul că, la ieşirea din Ca-
tedrală, domnul ministru 
a pus o lumânare pentru 
cei din familia lui, iar a 
doua lumânare a fost o ru-
găciune către Dumnezeu 
pentru fermierii români. 
După această oprire la Ca-
tedrală, atât eu, cât şi 
domnul ministru am sim-
ţit că tot stresul şi obo-
seala au dispărut şi ne-am 
recăpătat energia pentru 
a continua munca. Dom-
nul ministru mi-a spus că, 
în agricultură, poţi să 
munceşti, să fii cel mai 
harnic, să dispui de ulti-
ma tehnologie, dar dacă 
nu beneficiezi şi de ajuto-
rul lui Dumnezeu, ca vre-
mea să ţină cu tine, nu re-
alizezi niciodată nimic. E 
foarte important ca Dum-
nezeu să-i ocrotească pe 
fermierii români!”, a de-
clarat Bogdan Trif, preşe-
dintele Organizaţiei Ju-
deţene PSD Sibiu.

Domnul ministru a avut, 
ca de obicei, un program 
încărcat în Sibiu. S-a în-

tâlnit cu fermierii, cu re-
prezentanţi ai autorităţi-
lor locale, dar şi ai insti-
tuţiilor din subordinea mi-
nisterului. Le-a explicat 
oportunităţile de fi nanţa-
re din Planul Naţional 
Strategic 2023-2027 şi cum 
pot fi  cheltuite cele 15,8 
miliarde de euro pentru 
agricultură. Bineînţeles că 
a fost şi în Piaţa Cibin, un-
de a avut discuţii cu micii 
producători locali, pentru 
a afl a direct de la sursă 
care sunt greutăţile şi im-
pedimentele cu care se con-
fruntă, pentru a găsi solu-
ţii de rezolvare a lor.

Ministrul Agriculturii a 
vizitat o fermă de lângă Me-

diaş, ce aparţine celui mai 
mare producător agricol din 
centrul ţării, Teodor Afl at, 
care lucrează peste 10.000 
de hectare de teren.

Petre Daea a fost pre-
zent apoi la Dumbrăveni, 
unde primarul Emil Dârlo-
şan a semnat contractul de 
repunere în funcţiune a ve-
chilor sere de legume, în su-
prafaţă de 33 de hectare.

Comuna Laslea a fost 
următorul punct de pe 
agenda ministrului. Petre 
Daea l-a felicitat pe pri-
marul Ioan Onea, unul 
dintre cei mai mari pro-
ducători de hamei din re-
giune, pentru că s-a lup-
tat cu un sistem întreg şi 

a reuşit să convingă toţi 
factorii de decizie că pro-
ducţia de hamei trebuie 
susţinută şi stimulată de 
către stat, inclusiv prin 
subvenţii, astfel încât pro-
ducătorii de bere să aibă 
la dispoziţie hamei culti-
vat în România.

“De departe, domnul 
Daea este cel mai iubit mi-
nistru! Ori de câte ori am 
fost, împreună, în Sibiu, 
oamenii l-au felicitat şi în-
curajat să continue pen-
tru că este competent şi 
întotdeauna a ţinut cu fer-
mierii români”, apreciază 
Bogdan Trif.

Organizaţia Judeţeană 
PSD Sibiu

PUBLICITATE



27 ianuarie – 2 februarie 2023 | Mesagerul de Sibiu  ADMINISTRAŢIE 3

LICITAŢIE

S.C. PIEŢE SIBIU S.A. 
organizează în data de 23.02.2023, orele 12:00 la sediul 

societăţii din Sibiu, str. Calea Șurii Mari, nr. 16A (Piaţa Obor), 
licitaţie pentru închirierea spaţiilor și terenurilor rămase libere în 

pieţele din Municipiul Sibiu precum și spații pentru comerțul 
stradal de legume, fructe și fl ori.

         Documentaţia pentru licitaţie va fi  pusă la dispoziţia 
solicitanţilor la sediul societăţii din data de 13.02.2023. 

Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie 
este 21.02.2023 ora 12. 

Informaţii la tel. 0736/440349.

PUBLICITATE

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

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

un câine. Aceştia vor fi  deparazitaţi şi vaccinaţi.

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

Adoptă, 
NU cumpăra!

PUBLICITATE

Cimitirul Municipal Sibiu 
organizează o nouă licitaţie 
pentru concesionarea a 384 
de locuri de mormânt. Din 
acestea, 164 sunt duble, fi -
ind situate în partea stângă 
a aleii principale, iar 56 sunt 
cu un singur loc de mormânt, 
fi ind situate în partea dreap-
tă a aleii principale.

Cei interesaţi să participe 
la licitaţie trebuie, în primul 
rând, să intre în posesia do-
cumentaţiei de atribuire. A-
ceasta costă 300 de lei pen-
tru fi ecare lot pentru care se 
doreşte licitarea şi se obţine 
de la sediul Serviciului Pu-
blic Administrarea Cimitiru-
lui Municipal Sibiu, situat în 
Municipiul Sibiu, Str. Calea 
Dumbrăvii nr. 155, judeţul 

Sibiu, de luni până vineri, în-
tre orele 9.00 – 14.00.

Procedura
Până în data de 1 februa-

rie la ora 12.00 se mai pot 
obţine clarifi cări, iar apoi, 
după achitarea tuturor taxe-
lor, ofertele se pot depune în 

plic închis până la data de 8 
februarie 2023. Preţul de por-
nire este cuprins între 5.000 
şi 10.000 de lei, în funcţie de 
poziţia locului licitat.

Şedinţele de deschidere 
a ofertelor vor avea loc eta-
pizat, începând cu data de 
10 februarie 2023.

Nouă licitaţie pentru concesionarea 
a sute de locuri de mormânt 
în Cimitirul Municipal Sibiu Întregul proces de golire şi 

igienizare a bazinelor de la Ba-
ia Populară a durat patru zi-
le. În acest interval bazinele 
au fost golite, au fost dezinfec-
tate toate suprafeţele, şi apoi 
au fost reumplute cu apă.

„Deoarece noi punem foar-
te mult accent pe siguranţa şi 
sănătatea oaspeţilor noştri, 
suntem mereu precauţi în le-
gătură cu tratarea apei, pro-
cedură cât se poate de nece-
sară pentru menţinerea para-
metrilor în limitele admise de 
legislaţia în vigoare.

În ce a constat 
procesul

Procedura de golire, trata-
re şi reumplere a bazinelor de 
îmbăiere din cadrul Băii Po-
pulare Sibiu a durat aproxi-
mativ 4 zile. Astfel, în data 21 

ianuarie, începând cu orele 
21.30 s-a procedat la golirea 
bazinului de înot, precum şi 
a bazinelor cu apă rece şi cal-
dă. Această procedură a du-
rat aproximativ 6 ore.

În data de 22 ianuarie, 
de la ora 08.00 s-a procedat 
la dezinfectarea suprafeţe-
lor, clătirea acestora, pre-
cum şi curăţarea tuturor di-
fuzoarelor metalice şi din 

material plastic prezente în 
cele trei bazine.

Reumplerea acestora cu a-
pă din reţea este următoarea 
procedură, care durează apro-
ximativ 7 ore, ulterior fi ind 
necesară tratarea apei prin 
doză şoc cu clor, anti alge şi 
fl oculant” au transmis repre-
zentanţii Băii Populare Sibiu.

Baia Populară s-a redeschis 
pentru public în 25 ianuarie.

Bazinele de îmbăiere de la 
Baia Populară au fost igienizate

Proiectul multianual pen-
tru modernizarea ilumina-
tului public stradal conti-
nup în municipiul Sibiu. 
Până acum au fost nlocuite 
corpurile de ilumnat clasi-
ce cu unele cu LED pe 65% 
din reţeaua de iluminat 
public stradal a Sibiului.

LED-urile iau locul 
becurilor clasice

„Am modernizat ilumina-
tul public pe 55 de străzi în 
2022, continuând proiectul 
multianual pe care l-am în-
ceput în 2020 prin contrac-
tul de delegare a gestiunii 
acestuia, la care se adaugă 
astfel de lucrări realizate în 
cadrul unor proiecte sepa-
rate, de modernizare a car-
tierelor şi străzilor sau a al-
tor obiective publice. Aceste 
lucrări înseamnă efi cienti-
zarea consumului prin înlo-
cuirea corpurilor de ilumi-
nat clasice cu unele cu LED, 
mai economice şi care asi-
gură o luminozitate mai bu-
nă. Odată cu modernizarea, 

iluminatul se conectează la 
sistemul de telegestiune, ca-
re ne permite monitorizarea 
şi comanda acestuia de la 
distanţă. Până în prezent, 
aproape 65% din întregul 
iluminat public al Sibiului 
este modernizat, aproxima-
tiv 45% fi ind deja conectat 
la telegestiune”, apune 
Astrid Fodor, primarul mu-
nicipiului Sibiu.

Investiţie 
de milioane  de lei

În anul care tocmai s-a în-
cheiat, iluminatul public a fost 
modernizat pe străzile Târgu 
Fânului, N. Teclu, Abatorului, 
Maramureşului, Avrig, Argeşu-
lui, Gh. Dima, N. Olahus, O. 
Goga, Cristian, Calea Cisnădi-
ei, Lămâiţei, M. Sturza, A. Sa-
ligny, Privighetorii, Aleea Că-
lăreţilor, T. Moşoiu, C. Negri, 

Horia, P. Cerna, C. Porumbes-
cu, G. Ureche, N. Filimon, D. 
Golescu, Cloşca, Bahluiului, Go-
ethe, I. Catina, I. Slavici, A. 
Pann, Dr. Barcianu, M. Milo, 
A. Pumnul, Piaţa Prahovei, Put-
nei, Prof. V. Lazăr, G. Bacovia, 
Arieşului, V. Alecsandri, A. Vla-
huţă, I. Chendi, M. Sebastian, 
A. Vlaicu, M. Costin, D. Anghel, 
N.D. Cocea, T. Maiorescu, Ale-
ea M. Eminescu, G. Alexandres-

cu, Calea Poplăcii, Calea Dum-
brăvii (între sensul giratoriu cu 
str. Ludoş şi ieşirea spre Răşi-
nari), Revoluţiei, C. Noica (în-
tre str. Berăriei şi b-dul V. Mi-
lea), N. Iorga (între b-dul M. 
Viteazu şi Calea Cisnădiei), 
Aleea Fraţii Buzeşti. Aproape 
900 de corpuri de iluminat noi 
au fost montate pe aceste străzi, 
împreună cu stâlpi noi, o reţea 
de alimentare nouă şi puncte 
de aprindere. Investiţia se ri-
dică la 3,6 milioane de lei.

În Zona 
Industrială Vest

Un proiect separat a fost 
cel din Zona Industrială Vest, 
fi ind reabilitat şi extins ilu-
minatul public pe străzile 
Salzburg, Europa Unită, Mo-
naco, Barcelona, Lyon, Mun-
chen, Milano, Florian Rieger 
şi Turda. Investiţia în valoa-
re de 5,58 milioane de lei a 
presupus instalarea a 215 
stâlpi cu un total de 254 cor-
puri de iluminat, crearea re-
ţelei de alimentare şi a punc-
telor de aprindere.

Pistă de bicicletă 
iluminată

Pe strada Theodor Aman, 
pe care Primăria Sibiu va 
amenaja o pistă pentru bi-
ciclete, iluminatul public nou 
este asigurat acum prin 58 
de corpuri de iluminat. Va-
loarea investiţiei depăşeşte 
970.000 de lei, aceasta in-
cluzând toată infrastructu-
ra funcţionării sistemului 
de iluminat public şi conec-
tarea acestuia la sistemul 
de telegestiune.

La acestea se adaugă lu-
crările realizate în cadrul 
proiectelor de investiţii pen-
tru modernizarea cartiere-
lor sau străzilor în cartie-
rele Hipodrom I, Ştrand şi 
Terezian, pe Calea Dumbră-
vii (tronsonul dintre Piaţa 
Aurel Vlaicu şi str. Ludoş), 
în parcul nou din zona stră-
zii Preot Bacca şi pe str. 
Preot Bacca, pe str. Bratis-
lava şi în staţiunea Pălti-
niş (pe str. Onceşti).

Lucrările vor continua şi 
în 2023, pe alte străzi. 

Iluminatul public a fost modernizat 
pe aproape 70 de străzi anul trecut
 Primăria Sibiu a continuat şi anul trecut investiţiile în modernizarea iluminatului public stradal

Pe aproape 70 de străzi din Sibiu becurile clasice au fost înlocuite cu LED-uri anul trecut

VEZI MAI MULTE DETALII AICI
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PNL Sibiu: 32 de locuinţe pentru tineri, recepţionate în Agnita
Agenţia Naţională pentru Lo-

cuinţe (ANL), instituţie afl ată sub 
autoritatea Ministerului Dezvol-
tării, Lucrărilor Publice şi Admi-
nistraţiei (MDLPA), a recepţio-
nat, în oraşul Agnita (jud. Sibiu), 
32 de locuinţe pentru tineri, des-
tinate închirierii.

Locuinţele (8 garsoniere, 18 a-
partamente cu 2 camere şi 6 a-
partamente cu 3 camere) au fost 
construite în strada Spitalului 
f.n., pe un regim de înălţime 
P + 2 E + M  ( p a r t e r + 2 
etaje+mansardă), valoarea inves-
tiţiei fi ind de 9.295.695,34 lei (in-
clusiv TVA).

Până în prezent, în judeţul Si-
biu, ANL a fi nalizat, în cadrul ace-
luiaşi program, 1.041 de unităţi 
locative, situate în localităţile: 
Copşa Mică (30), Sibiu (520), Avrig 

– Mârşa (84), Mediaş (234), Cis-
nădie (60), Tălmaciu (60), Agnita 
(13) şi Ocna Sibiului (40).

Programul de construcţii de 
locuinţe pentru tineri, destina-
te închirierii, a fost lansat de 
ANL în anul 2001. Locuinţele 
sunt construite pe terenuri pu-
se la dispoziţia Agenţiei de că-
tre autorităţile publice locale, 
beneficiarii fiind tineri între 18 
şi 35 de ani, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pen-
tru a putea accesa o astfel de 
locuinţă. Accesarea se face prin 
depunerea de cereri la primă-
rii, care urmează să întocmeas-
că listele de repartiţii. În ca-
drul acestui program se eviden-
ţiază două categorii de specia-
lişti pentru care se pot realiza, 
distinct, investiţii, respectiv 

pentru cei din domeniul sănă-
tăţii şi ai învăţământului, asi-
gurându-se o stabilitate pen-
tru aceştia la nivel local.

În prezent, locuinţele pentru 
tineri pot fi  achiziţionate de chi-
riaşi, după o perioadă de închiri-
ere de minimum un an, prin achi-
tarea de rate lunare egale către 
autorităţile publice locale, prin 
contractarea de credite ipotecare 
de la instituţii fi nanciare autori-
zate, inclusiv cu garanţia statu-
lui, sau cu achitarea integrală a 
preţului fi nal din surse proprii.

Sumele necesare fi nanţării pro-
gramului se asigură de la buge-
tul de stat, prin bugetul Ministe-
rului Dezvoltării, Lucrărilor Pu-
blice şi Administraţiei (MDLPA), 
din bugetele locale, precum şi din 
alte surse legal constituite.

Gheorghe Huja, prima-
rul oraşului Cisnădie a 
anunţat că a fost demarat 
proiectul pentru realizarea 
unui campus şcolar în Car-
tierul Arhitecţilor.

Prin realizarea acestui 
campus, locuitorii din acest 
cartier nou al Cisnădiei vor 
benefi cia de o şcoală, o gră-
diniţă şi o sală de sport.

Investiţii importante
„Am o veste bună în speci-

al pentru locuitorii Cartieru-
lui Arhitecţilor: vă anunţ pe a-
ceastă cale că am dat în lucru 
proiectul pentru Campus Şco-
lar în Cartierul Arhitecţilor 
(şcoală, grădiniţă, sală de sport).

După ce am reuşit achi-
ziţionarea terenului, iată 
că, angajamentele din cam-
pania electorală se realizea-
ză, dovadă că nu au fost 
doar promisiuni. Cartierul 
Arhitecţilor este o zonă afl a-
tă în continuă dezvoltare şi 
era normal ca să amenajăm 

pentru copiii de aici o şcoa-
lă şi o grădiniţă. Mă bucur 
că vom putea construi şcoa-
la şi grădiniţa din Cartie-
rul Arhitecţilor la standar-
de corespunzătoare.

Tot pentru Cartierul Arhi-
tecţilor am nişte investiţii im-
portante anul acesta, printre 

care: pietruirea tuturor stră-
zilor, inclusiv Petre Antonescu, 
modernizarea iluminatului 
unde este cazul, crearea de lo-
curi de joacă pentru copii etc. 
Voi reveni cu mai multe deta-
lii despre aceste proiecte în 
curând”, a transmis primarul 
Gheorghe Huja.

Cartierul Arhitecţilor 
va avea un campus şcolar

Începând de vineri, 27 ia-
nuarie 2023, Consiliul Jude-
ţean Sibiu deschide sesiunea 
de depunere a proiectelor ca-
re pot primi fi nanţare prin 
Agendele judeţului. Proiec-
tele vor fi  depuse exclusiv on-
line, pe platforma informa-
tică agende.cjsibiu.ro

Cei interesaţi au la dispo-
ziţie o lună pentru depune-
rea proiectelor din domeniul 
culturii, educaţiei şi cel pen-
tru tineret, data limită de de-
punere a lor fi ind 27 februa-
rie 2023. Pentru proiectele 
sportive, termenul de depu-
nere este redus la două săp-
tămâni, fi ind stabilit pentru 
data de 12 februarie 2023.

Online
Ghidurile de fi nanţare 

sunt disponibile pe platfor-
ma agende.cjsibiu.ro, din 
27.01.2023, cererea de fi nan-

ţare şi toate anexele fi ind 
transpuse în platformă.

„Am urmărit prin noua mo-
dalitate de depunere a proiec-
telor, cea online, să aducem un 
plus de transparenţă şi de în-
credere pentru cei care acce-
sează Agendele Consiliului Ju-
deţean Sibiu. Cu siguranţă, 

avantajele conferite de platfor-
ma informatică dedicată pot 
să aducă mai multe entităţi 
care să aplice pentru o fi nan-
ţare prin Agendele pe care le 
propunem”, a menţionat pre-
şedinta Daniela Cîmpean, joi, 
26 ianuarie 2023, în cadrul şe-
dinţei ordinare a CJ Sibiu.

CJ Sibiu deschide sesiunea 
de depunere ONLINE a proiectelor 
pentru Agendele judeţului

Pe ordinea de zi a Şedinţei 
de Consiliu Judeţean de 
ieri, 26 ianuarie s-a afl at 
un proiect de hotărâre pri-
vind majorarea contribuţi-
ei de întreţinere a persoa-
nelor internate în cadrul 
Unităţilor de Asistenţă 
Medico – Socială Sibiu 
şi Sălişte pentru anul 
2023. Astfel contribuţiile 
de întreţinere a persoane-
lor internate în cadrul 
Unităţii de Asistenţă 
Medico – Socială 
se vor majora cu aproxi-
mativ 10% în cadrul 
Unităţii de Asistenţă 
Medico – Socială Sibiu 
şi cu 12% pentru cei inter-
naţi la Sălişte.

„Prin adresele nr. 
23/05.01.2023, respectiv 
14/05.01.2023, înregistrate la 
Consiliul Judeţean Sibiu sub 
nr. 288/06.01.2023, respectiv 
290/06.01.2023, Unităţile de 
Asistenţă Medico – Socială 

Sibiu şi Sălişte au solicitat 
Consiliului Judeţean Sibiu, 
pentru anul 2023, aprobarea 
majorării contribuţiei de în-
treţinere datorată de persoa-

nele asistate şi/sau de apar-
ţinătorii acestora, cu aproxi-
mativ 10% faţă de nivelul con-
tribuţiei din anul 2022 pen-
tru UAMS Sibiu şi cu apro-

ximativ 12% faţă de nivelul 
contribuţiei din anul 2022 
pentru UAMS Sălişte, în ur-
mătorul cuantum: 1.600 lei / 
lună / benefi ciar în cadrul U-

nităţii de Asistenţă Medico – 
Socială Sibiu; 1.900 lei / lună 
/ benefi ciar în cadrul Unită-
ţii de Asistenţă Medico – So-
cială Sălişte, creştere justifi -
cată de mai mulţi factori ex-
puşi în cadrul celor două adre-
se venite din partea celor do-
uă UAMS-uri”, se arată în re-
feratul de aprobare al hotă-
rârii de Consiliu Judeţean.

În prezent contribuţia 
pentru UAMS Sibiu este de 
1450 de lei pe lună, iar pen-
tru UAMS Sălişte este de 
1700 de lei pe lună.

Proiectul de hotărâre a 
fost adoptta de către consi-
lierii jdeţeni.

Majorări 
de preţuri votate 
de consilierii locali

Şi persoanele care bene-
fi ciază de serviciile Cămi-
nului pentru Persoane 
Vârstnice din Sibiu, vor tre-
bui să plătească mai mult 

din acest an pentru contri-
buţia lunară de întreţine-
re din cadrul instituţiei.

Consilierii locali au vo-
tat, ieri, în unanimitate 
majorarea acestei contri-
buţii, plătită de persoana 
vârstnică asistată sau de 
către aparţinători.

Astfel, din cauza creşte-
rii preţurilor atât la alimen-
te cât şi la utilităţi, contri-
buţiile plătite de benefi ci-
ari pentru întreţinere se vor 
majora. Începând cu luna 
februarie, persoanele inde-
pendente (încadrate în gra-
dul III de dependenţă) vor 
plăti lunar 1500 lei, faţă de 
1440 de lei cât era contri-
buţia până acum. Persoa-
nele semidependente (înca-
drate în gradul II de depen-
denţă) şi dependente (înca-
drate în gradul I de depen-
denţă) vor plăti 1600 lei lu-
nar, faţă de 1500 de lei cât 
plăteau până acum.

Scumpiri de servicii votate în CJ şi CL
Asistaţii din unităţile de Asistenţă Medico – Socială din Sibiu şi Sălişte vor plăti mai mult din luna februarie. 
La fel se va întâmpla şi cu beneficiarii serviciilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu.

Asistaţii din unităţile de Asistenţă Medico – Socială din Sibiu şi Sălişte şi beneficiarii serviciilor 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu vor plăti mai mult
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Cinci blocuri din Mediaş 
vor fi  renovate energetic cu 
bani europeni. Primarul 
Gheorghe Roman a semnat 
săptămâna trecută, în Ca-
pitală, încă două contracte 
fi nanţate din bani europeni. 
Acestea se referă la renova-
rea energetică a unui număr 
de cinci blocuri de locuinţe 
din cartierele Gura-Câmpu-
lui, Vasia şi Gloria.

Ce blocuri 
se reabilitează

Valoarea totală a acestora 
este de aproximativ 17 mili-
oane de lei. ,,Am semnat la 
Bucureşti două contracte pe 
fonduri europene nerambur-
sabile de aproximativ 17 mi-
lioane de lei, adică 3 milioa-
ne de Euro. Vom continua şi 
în perioada următoare să atra-
gem fonduri europene pentru 
dezvoltarea si modernizarea 
oraşului nostru“, spune Pri-
marul Gheorghe Roman.

Proiectul de ,,Renovare 
energetică moderată a blo-
curilor de locuinţe situate 
în Municipiul Mediaş, pen-
tru care au fost semnate ce-
le două contracte are mai 
multe componente. Astfel, 
este vorba despre renova-
rea energetică moderată a 
blocului de locuinţe numă-

rul 48, scările A şi B, situ-
at pe strada Govora numă-
rul 4, a blocului de locuin-
ţe, scara A+B, situat pe stra-
da 1 Decembrie numărul 
22, a blocului de locuinţe 
numărul 12, scara A+B de 
pe strada George Topîrcea-
nu numărul 12, a blocului 
de locuinţe numărul 3, de 
pe strada Geologiei numă-
rul 3 şi a blocului 11 de pe 
strada Clujului numărul 10.

Ce se va face
Proiectul de renovare ener-

getică moderată a blocurilor 
de locuinţe prevede ca şi lu-
crări de bază, izolarea termi-
că la exterior a pereţilor ex-
teriori cu termosistem ETICS, 
incluzând un strat de vată 
minerală bazaltică de 15 cen-
timetri grosime, înlocuirea 
tâmplăriei cu una performan-
tă energetic, cu rame din PVC 
tripan, geam low-e, având 

un coefi cient de transfer ter-
mic de R’minâ0,87 m2p/W 
şi a uşilor de intrare de la 
casa scării. Totodată, este 
vorba despre înlocuirea cor-
purilor de iluminat cu une-
le moderne, utilizarea sur-
selor de iluminat artifi cial 
de tip LED şi utilizarea sen-
zorilor de prezenţă pentru 
spaţiile de circulaţie, acolo 
unde este cazul.

Pe lângă lucrările de de 
efi cientizare energetică a clă-
dirilor, se recomandă şi re-
pararea trotuarelor de pro-
tecţie, în scopul eliminării 
infi ltraţiilor la infrastructu-
ra, repararea/construirea aco-
perişului tip terasă/şarpan-
tă, inclusiv repararea siste-
mului de colectare a apelor 
meteorice de la nivelul tera-
sei, respectiv a sistemului de 
colectare şi evacuare a ape-
lor meteorice la nivelul înve-
litoarei tip şarpantă.

Încă 3 milioane de euro pentru Mediaş

Joi s-a întrunit în şedinţă 
grupul de lucru pentru sigu-
ranţa în şcoli şi prevenirea 
absenteismului şi abandonu-
lui şcolar în conformitate cu 
prevederile Planului Terito-
rial Comun de Acţiune. Re-
prezentanţii IPJ şi ISJ au 
prezentat situaţia din şcoli.

Forţele de ordine, 
la datorie

În cadrul şedinţei, Tiberiu 
Ivancea, inspector şef al In-
spectoratului de poliţie al ju-
deţului Sibiu, a prezentat ra-
portul privind siguranţa în 
şcoli pentru trimestrul IV din 
2022. Astfel, în acest trimes-
tru, pe linia asigurării clima-
tului de ordine şi linişte pu-
blică în incinta şi zona adia-
centă unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, au fost angre-
nate efective ale poliţiei, jan-
darmeriei şi poliţiei locale, me-
dia zilnică fi ind de 70 poliţişti, 
8 jandarmi şi 20 poliţişti lo-
cali. Au fost organizate 53 de 
acţiuni, 23 pe linia prevenirii 
şi combaterii delicvenţei juve-
nile, 24 pe linia absenteismu-
lui şcolar şi 6 pe linia respec-
tării regimului circulaţiei ru-

tiere. Pentru gestionarea fe-
nomenului violenţei şcolare 
au fost realizate 22 de instru-
iri ale cadrelor didactice, iar 
un număr de 72 de elevi s-au 
afl at în situaţii de risc, fi ind 
consiliaţi de către poliţiştii din 
cadrul I.P.J. Sibiu.

Mai multe infracţiuni
În ceea ce priveşte activi-

tăţile preventive au fost des-
făşurate 274 de activităţi cu 
caracter informativ-preventiv 
adresate elevilor, pe diferite 
teme, precum: bullying/ cyber-
bullying, prevenire trafi c de 
persoane, respectarea regimu-
lui circulaţiei rutiere, preve-
nirea infracţiunilor comise cu 
violenţă, prevenirea infracţi-
unilor contra patrimoniului, 
legislaţia referitoare la răs-
punderea penală a minorilor.

De asemenea, conform ra-
portului, faţă de perioada 
similară a anului trecut, nu-
mărul infracţiunilor sesiza-
te este în creştere, de la 21 
la 41 de infracţiuni.

Activităţi ale ISJ
În a doua parte a şedin-

ţei, Marius Emilian Novac, 

inspector şcolar general, a 
prezentat raportul privind 
prevenirea absenteismului 
şi a abandonului şcolar pen-
tru perioada septembrie-de-
cembrie a anului 2022. Ac-
tivităţile derulate pentru 
prevenirea abandonului şco-
lar şi absenteismului au con-
stat în activităţi didactice 
diferenţiate pentru elevii cu 
risc de abandon, realizarea 
unor planuri de intervenţie 
personalizate pentru elevii 
cu risc de abndon prin coo-
perarea dirigintelui cu pro-
fesorii clase, cu psihologul 
şcolii şi părinţii, derularea 
unor ore de dirigenţie cu a-
ceastă tematică, organiza-
rea de întâlniri comune şcoa-
lă-poliţie-consilier şcolar-pă-
rinţi cu scopul prezentării 
efectelor abandonului şcolar 
şi stabilirea măsurilor comu-
ne de prevenire a acestui fe-
nomen, informarea repre-
zentaţilor Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie şi a 
D.G.A.S.P. cu privire la ele-
vii cu risc de abandon din u-
nităţile şcolare şi participa-
rea elevilor la activităţi edu-
cative non-formale.

Cresc infracţiunile în şcoli! 
Ce planuri au autorităţile 
pentru prevenirea absenteismului?

Primarul comunei Sadu, 
Valentin Ivan, a susţinut 
o prezentare cu titlul 
„Transparenţă Decizională 
– Dezvoltarea durabilă 
şi sustenabilă. Digitalizare, 
inovaţie şi Green Village”, 
cu accent pe principalele 
elemente ale Planului 
de Investiţii propus 
pentru anul 2023, conce-
put în concordanţă 
cu Planul de Dezvoltare 
Locală 2022 -2024.

Zi de consultări
Consultarea publică s-a 

desfăşurat de-a lungul în-
tregii zile şi a cuprins o 
întâlnire cu reprezentan-
ţii Şcolii Gimnaziale „Sa-
muil Micu” Sadu (ora 
10.00), o întâlnire cu re-
prezentanţii Ocolului Sil-
vic „Valea Sadului” (ora 
12.00) şi sesiunea princi-
pală de consultare publi-
că, organizată în Sala Ma-
re a Căminului Cultural 
Sadu, începând cu ora 
17.00. Primarul Valentin 
Ivan a făcut o prezentare 
a proiectelor pe care Pri-
măria Sadu şi le propune 
spre realizare din bugetul 
pe 2023.

Educaţie – „Nu lăsăm să 
piară, şcoala de la ţară!”

Continuarea şi fi naliza-
rea proiectului de constru-
ire a unei grădiniţe cu pro-

gram prelungit. Investiţia 
este fi nanţată prin Compa-
nia Naţională de Investiţii 
şi are o valoare totală de 
5.282.965,98 lei, din care 
cofi nanţarea bugetată se 
ridică la 20.000 lei.

Reabilitarea moderată 
a clădirilor din domeniul 
public (Şcoala Gimnazială 
„Samuil Micu” Sadu, Că-
minul Cultural, Primărie 
(corp A + B), clădirea Com-
plex Comercial). Investi-
ţia este finanţată prin 
PNRR şi are o valoare to-
tală de 9.192.487,74 lei, 
din care cofinanţarea bu-
getată se ridică la 100.000 
lei. La ora actială cererea 
de finanţare în evaluare.

Mediul – Investiţii 
reţele edilitare utilităţi 
Sadu – Tocile

Extindere reţea de cana-
lizare menajeră în comuna 
Sadu, cartier Tocile2. Inves-
tiţia se derulează prin Pro-
gramul Naţional de Inves-
tiţii „Anghel Saligny” şi a-
re o valoare totală de 
35.231.546,20 lei, din care 
f inan ţarea  acoperă 
28.000.000,00 lei şi cofi nan-
ţarea bugetată este de 
30.000 lei.

Proiect regional de dez-
voltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din jude-
ţele Sibiu şi Braşov; reţele 
de apă, staţii de pompare 
si branşamente apă pota-

bilă în Tocile. Investiţie im-
plementată de operatorul 
S.C. Apă Canal S.A. prin 
Programul Operaţional de 
Infrastructură Mare cu co-
fi nanţare de la bugetul lo-
cal în valoare de 38.000 lei.

Infrastructură integrată 
de apă, canal, gaze şi ener-
gie electrică în cartierul ti-
neretului „Ozone Smart”4. 
Investiţie fi nanţată din bu-
getul local (studiul de feza-
bilitate, avize şi autorizaţii), 
cu o alocare bugetară de 
15.000 lei şi surse atrase.

Studiu de fezabilitate şi 
cerere de fi nanţare pentru re-
ţele şi unităţi de măsura in-
teligente de gaze – depus spre 
fi nanţare prin Programul Na-

ţional de Investiţii „Anghel 
Saligny”. Valoare totală a in-
vestiţiei de 13,416,854.41 lei, 
din care cofi nanţare bugeta-
tă de 30.000 lei.

Mobilitatea 
şi Infrastructura 
de drumuri

Reabilitare străzi în co-
muna Sadu – etapa II + 
etapa III, cu o valoare to-
tală a investiţiei de 
6.109.994,31 lei, fi nanţată 
de la bugetul local şi surse 
atrase. Suma bugetată se 
ridică la 500.000 lei.

Trotuar cu reţea de ca-
nalizare pluvială şi pistă de 
biciclete în Tocile, strada 
Sadului5. Investiţie fi nan-
ţată prin PNRR şi bugetul 
local, cu o valoare totală de 
1.113.022,47 lei şi sumă bu-
getată de 72.000 lei.

Amenajare traseu ciclo-
turistic „Mocăniţa Valea Sa-
dului”. Investiţie fi nanţată 
prin PNRR şi bugetul local, 
cu o valoare totală de 
2.495.513,54 lei şi sumă bu-
getată de 100.000 lei.

Demolare podeţe existen-
te şi construire podeţ nou, 
Str. Câmpului. Investiţie im-
plementată prin Programul 
National de Investiţii „An-
ghel Saligny”, cu o valoare 
totală de 2.307.538,86 lei şi 
sumă bugetată 50.000 lei.

Construire pod peste Râul 
Sadu, zona Dârste. Investiţie 

implementată prin Programul 
Naţional de Investiţii „Anghel 
Saligny”, cu o valoare totală 
de 1.872.161,15 lei şi sumă 
bugetată de 50.000 lei.

Urbanismul şi 
amenajarea teritoriului

Planul urbanistic general 
este în proces de avizare. In-
vestiţie fi nanţată din fonduri 
guvernamentale, cu o valoare 
totală a investiţiei de 154.700 
lei şi sumă bugetată de 95.795 
lei. Proiectul se afl ă în stadiu 
de avizare şi aprobare.

Amenajamentul silvic 
pentru fondul forestier pro-
prietate publică a Comunei 
Sadu. Investiţie fi nanţată 
din bugetul local din alocă-
rile PNDR, ci o valoare to-
tală de 346.819,55 lei şi su-
mă bugetată de 307.000 lei.

Cadastru general – Conti-
nuarea lucrărilor de cadastra-
le a imobilelor situate în extra-
vilanul localităţii. Investiţie fi -
nanţată prin programul naţi-
onal de cadastru derulat de 
A.N.C.P.I. prin O.C.P.I Sibiu, 
cu fi nanţare de 454.946 lei, su-
mă bugetată de 45.946 lei.

Proiecte prioritare
Dincolo de aceste proiec-

te, în 2023 rămân priorita-
re continuarea procesului de 
digitalizare informatică in-
stitutional şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor educaţi-
onale, sportive şi culturale.

Bugetul pe 2023 al comunei Sadu 
a fost supus dezbaterii publice
Joi, 19 Ianuarie 2023, Primăria Comunei Sadu a organizat sesiuni de consultare 
publică privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023

Proiectul de buget al comunei Sadu pentru 2023 a fost prezentat de primarul Valentin Ivan
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Concursul ”Scrisoare că-
tre acasă”, desfăşurat de Mu-
zeul Astra, a ajuns la fi nal. 
Câştigătoare a fost desem-
nată Maria Andreea Sandu. 
Locul este ocupat de Andre-
ea Elena, iar locul 3 de Oa-
na Bogdana Bucşa. Menţi-
une – Carmen Dobra.

Concursul a fost desfă-
şurat cu ocazia Zilei Cul-
turii Naţionale, de Muzeul 
Civilizaţiei Populate Tra-
diţionale ASTRA Sibiu. Lo-
cul 1 constă într-un abona-
ment anual de familie la 
Muzeul ASTRA, locul 2 – 
colecţia Revista Transilva-
nia / 2022, iar locul 3 – ac-
ces gratuit pentru o zi la 
Muzeul ASTRA

Concursul „Scrisoare către acasă” 
şi-a desemnat câştigătorul

„Draga mea căsuţă,
Acum te văd rar, de câteva ori pe an, dar amintirile care trăiesc 
între pereţii tăi palpită şi azi în mine. Căsuţa mea din poveşti, 
cum îmi plăcea să-ţi spun deseori, imaginea ta mă inundă cu 
sentimente dulci-amărui.
Traseul existenţei mele începe cu momente petrecute în spaţiul tău 
viu şi verde, primele plimbări prin iarbă, primele fructe gustate şi 
drumurile parcurse cu bucurie de la grădiniţă acasă. Multe valuri, 
mai spumoase sau mai tăioase, s-au lovit de pereţii tăi, dar au ră-
mas aceleaşi două cămăruţe în care s-a scris povestea copilăriei 
mele. Aceste cămăruţe , construite de oameni apropiaţi erau mân-
dria şi truda bunicii, care muncea zilnic pentru a le întreţine.
În primul an când am plecat de-acasă veneam cu setea unui om 
ce ar fi  împins trenul şi sufl etul mi se însenina când te zăream 
acolo sus, printre parcele de crizanteme, lalele sau trandafi ri, cu 
aleea împodobită de fl ori şi viţă de vie ce ducea până în faţa uşi-
lor tale, unde iarba verde găzduia o salcie mare care ne proteja şi 
pe noi şi pe tine în zilele fi erbinţi de vară. Dincolo de oaza de 
verdeaţă răsărea în fi ecare anotimp un alt rând de fl ori, străjuite 
de un rând de pomi în urma cărora valuri de viţă de vie comple-
tau nuanţele de verde ce te împrejmuiau. Nu pot uita cum strălu-
ceai de sărbători, când după curăţenia şi văruirea pereţilor tăi 
totul mirosea a proaspăt, iar ei erau împodobiţi cu prosoape cu-
sute, carpete şi portrete din copilărie. Icoana cu Iosif şi Maria în-
velindu-L pe Isus purta mândră fi re de busuioc, iar micile tablo-

uri cusute de bunica păstrau umile ace şi fl ori de nuntă. Nici 
mesele nu erau uitate, pentru ele bunica scotea mândră feţele de 
masă colorate, cu fl ori atent cusute şi milieurile croşetate cândva 
la lampă, printre visuri şi planuri de viitor. Soba de teracotă lân-
gă care îmi încălzeam iarna spatele şi cuptorul în care de sărbă-
tori se cocea turta erau şi ele decorate cu prosoape şi câte- o 
mică vază cu trandafi ri culeşi de bunica pentru mine…
Căsuţa mea, fata săracă şi mândră, înfl oreai în fi ecare an în luni-
le mai-iunie când trandafi rul de lângă uşă îşi întindea fl orile roşii 
pe tot peretele, iar teiul falnic din faţa porţii îţi purta de grijă cu 
umbra sa, oferindu-ţi parfumul fl orilor sale ca unei fete gătite 
pentru hora din sat.
Acolo, între pereţii tăi mici, vopsiţi frecvent cu albastru, presăraţi 
cu cicatrici din anii trecuţi, acolo trăiesc încă lacrimile mele, 
nopţile mele albe ale căror clipe pulsau în versuri scrise la fe-
reastră, în lumina ce curgea din stâlpul de la stradă. În acel lea-
găn al copilăriei mele s-au născut vise, la fereastra la care stă-
team iarna şi îmi creionam pas cu pas un viitor de basm, iar pe 
unele dintre ele le trăiesc astăzi …
Acelaşi gard vechi de beton te împrejmuieşte şi azi , cu căciulite pe 
stâlpi, însă fără chipul bunicii care se sprijinea de el aşteptându-mă…
Înfăţişarea ta s-a mai schimbat câte puţin de-a lungul anilor, însă 
tu eşti la fel de mică, dar mai tristă şi pustie, pierdută într-un u-
nivers de vegetaţie care îţi scrie în fi ecare anotimp aceeaşi po-
veste cu un condei de altă culoare”

Filarmonica de Stat Si-
biu le pregăteşte melomani-
lor un concert de excepţie 
pentru data de 23 februarie.

În program sunt Concer-
tul pentru pian şi orches-
tră de Pascal Bentoiu, Con-
certul pentru chitară şi or-
chestră de Dumitru Capo-
ianu şi Vitrines & Vitraux 
de Dan Dediu.

La pupitrul orchestrei 
se va afl a dirijorul Cristi-
an Lupeş.

Dirijor de excepţie
„Cristian Lupeş a ştiut 

dintotdeauna că va fi  diri-
jor. A crescut ascultând mu-
zică contemporană şi păsă-
rile pe care le asculta şi 
Enescu la Tescani.

Experienţa acestor mo-
mente va genera pilonii ac-
tivităţii sale artistice: ata-
şamentul faţă de muzica ro-
mânească, în special faţă de 
cea a lui George Enescu, şi 

energia, spiritul revoluţio-
nar, curajul şi inovaţia mu-
zicii contemporane.

În activitatea sa, el ale-
ge mereu să promoveze va-
lorile româneşti moderne şi 
contemporane, crezând, a-
semenea lui Enescu, în im-
portanţa muzicii pentru o 
viaţă culturală sănătoasă.

Cu abilitate şi curaj, adu-
ce în faţa publicului lucrări 
care sunt foarte rar aborda-
te pe scenele româneşti, iar 
impactul este entuziast de 
fi ecare dată. Werner Schul-
ze, compozitor şi profesor la 
Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien, 
profesor de dirijat al maes-
trului Kirill Petrenko, con-
sideră că „numele Cristian 
Lupeş este sinonim cu ga-
ranţia succesului total pen-
tru interpretarea partituri-
lor contemporane” au trans-
mis reprezentanţii Filarmo-
nicii de Stat Sibiu.

Concert de excepţie 
la Filarmonică, 
în 23 februarie

Teatrul de Artă 
Bucureşti revine la Sibiu, 
aducând publicului o 
comedie-bijuterie, magis-
tral construită de actorii 
Victoria Cociaş şi George 
Constantinescu, sub 
îndrumarea regizoarei 
Lavinia Jemna Oltenau, 
cu sprijinul coregrafului 
şi dansatorului Mihai 
Petre şi al Academiei 
de Dans Mihai Petre. 
Spectacolul va avea loc 
duminică, 29 ianuarie, 
de la ora 19.00, 
la Filarmonica de Stat 
Sibiu, Sala Thalia.

Povestea
„Şase lecţii de dans în şa-

se săptămâni” de Richard 
Alfi eri spune povestea unei 
relaţii care începe „cu stân-
gul” dar care, de-a lungul a 
şase săptămâni, în timpul 
lecţiilor de dans, ajunge să 
evolueze într-o mare şi fru-
moasă prietenie. Lily Har-
rison (Victoria Cociaş), vă-
duva unui preot baptist, îşi 
angajează un profesor de 
dans la domiciliu, pe italia-
nul Michael Minetti (Geor-
ge Constantinescu). Între cei 

doi sar scântei încă de la pri-
ma întâlnire dar, treptat, re-
uşesc să se apropie, cu mult 
umor, sensibilitate şi grijă.

Piesa este o comedie bi-
ne scrisă, cu un dialog alert, 
plin de haz, dar şi cu mo-
mente duioase, surprize şi 
răsturnări de situaţii, mu-
zică şi dans.

Spectacol de succes
Teatrul de Artă Bucu-

reşti şi actorul George Con-

stantinescu, fondatorul 
său, au deja o relaţie fru-
moasă cu publicul sibian, 
fiind invitaţi şi participând 
anual la Festivalul 25 de 
ore de teatru non-stop cu 
one-man-show-ul Pam 
Pam, pe care George Con-
stantinescu a reuşit, la pri-
ma ediţie a festivalului, să 
îl joace într-un maraton-re-
cord de 25 de ore, în dife-
rite spaţii neconvenţiona-
le din oraş.

Spectacolul „Şase lecţii 
de dans în şase săptămâni” 
a fost invitat de onoare la 
Comic7B – Festival Inter-
naţional de Teatru Inde-
pendent de Comedie şi s-a 
jucat cu săli pline la 
Bruxelles, Koln, Braşov, 
Sibiu, Arad, Constanţa, 
Suceava, Bacău.

Bilete pentru spectacolul 
„Şase lecţii de dans în şase 
săptămâni” de Richard Alfi -
eri se găsesc pe IaBilet.ro.

„Şase lecţii de dans în şase 
săptămâni”… la Filarmonică
 Actorii Victoria Cociaş şi George Constantinescu, pe scena Filarmonicii de Stat Sibiu, într-o comedie-bijuterie

Duminică îi puteţi vedea pe actorii Victoria Cociaş şi George Constantinescu, 
pe scena Filarmonicii de Stat Sibiu, într-o comedie-bijuterie

„Urmărind tribulaţiile personajelor, Victoria Cociaş şi 
George Constantinescu ne oferă două recitaluri actoriceşti 
de reală virtuozitate, întruchipând caractere întru totul 
credibile şi, mai presus de asta, cu adevărat ataşante. 
Textul, bine tradus de Lavinia Jemna Oltenau, este presă-
rat cu poante (de bună calitate), temele grele de gândire 
alternează cu momente de relache, în care cei doi dansea-
ză frumos, cu graţie, (bravo, coregrafului şi antrenorului 
Mihai Petre!), pe muzică retro, catifelată şi mângâietoare. 
Bravo şi lui Romulus Boicu, autorul scenografi ei sugesti-
ve, un bun punct de sprijin pentru evoluţia personajelor. 
Pe scurt, grăbiţi-vă la întâlnirea cu doi actori minunaţi, 
care, orchestraţi cu mână sigură şi sensibilitate de regizo-
rul Lavinia Jemna Oltenau, vă vor spune o poveste care, în 
mod sigur, vi se va lipi de inimă”, spune Gabriela 
Hurezean – ”Muze şi arme”

„Victoria Cociaş oferă o interpretare de excepţie doamnei 
Lily, o femeia ironică, dar care se confruntă cu o serie de 
probleme personale şi caută să le mascheze în relaţia cu 
tânărul profesor de dans. (…)

George Constantinescu, premiat pentru roluri în teatrul in-
dependent, acum se confruntă cu personajul profesorului de 
dans, Michael Minetti, un nefericit în căutarea unui sufl et 
pereche. Meritul deosebit al interpretării făptuite de George 
Constantinescu este modul în care transmite cum masca 
veselă a lui Michael ascunde tristeţea unui om singur, une-
ori blamat fără rost de societate, pentru orientarea sexuală.

“Şase lecţii de dans în şase săptămâni” prezintă publicului 
o comedie armonios construită, despre realitatea zilelor 
noastre şi tristeţile ei, uneori aparent comice, printr-o 
echipă de artişti dăruiţi cu plăcere teatrului independent”, 
Ileana Lucaciu – ”Blog Spectator”

Ce spune critica de specialitate
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Piaţa este satul din mijlocul oraşului!Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei le găseşti la noi!

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

Consumaţi produse româneşti!
Consumaţi produse locale!

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

PUBLICITATE PUBLICITATE

Unul dintre cele mai 
spectaculoase concursuri 
ale sezonului are loc în we-
ekend, între 27 şi 29 ianu-
arie. Arena Freestyle Open 
va aduce la Păltiniş cei mai 
spectaculoşi boarderi şi 
free-ski-eri, temerari pen-
tru care săriturile, rosto-
golirile aeriene şi ateriză-
rile spectaculoase fac par-
te din viaţa de zi cu zi.

Traseu spectaculos
Faţă de ediţiile anteri-

oare, când evenimentul 
avea loc în fun-park, 
set-up-ul pentru acestă edi-
ţie se pregăteşte la baza 
pârtiei A, pe laterală. Pen-
tru concurenţi a fost pre-
gătit un traseu format din 

mai multe elemente/obsta-
cole de freestyle: un kicker, 
un rail, un fat-box şi un 
wall-ride. Înscrierile în 
concurs vor avea loc vineri, 
între 10 şi 16 iar în ace-
eaşi zi vor avea loc şi an-
trenamentele. Înscrierile 
se fac în apres-ski. Sâm-
bătă, concursul începe cu 
şedinţa tehnică, la ora 9.15 
şi cu o nouă sesiune de an-
trenamente. La ora 10.00 
vor începe primele manşe 
de calificări iar de la ora 
12.00 manşele finale. Ce-
remonia de premiere este 
programată să înceapă la 
ora 15.00.

Concurenţii vor fi pre-
miaţi cu echipament spor-
tiv de specialitate oferite 

de către magazinul H2O şi 
magazinul Free Time. Ta-
xa de înscriere în concurs 
este 50 de lei.

Regulament
Casca de protecţe este obli-

gatorie pe toată durata con-
cursului, inclusiv la Antre-
namente. Antrenamentele 

ofi ciale constau în două co-
borâri pe traseul de concurs.

Califi cările presupun par-
curgerea traseului individu-
al, în două manşe de concurs, 
prin abordarea elementelor 
de freestyle de pe fi ecare plat-
formă, astfel se obţine un 
punctaj pentru fi ecare man-
şă. În funcţie de cel mai ma-

re punctaj obţinut în una din 
manşele de califi cări, primii 
10 concurenţi din fi ecare ca-
tegorie de concurs vor mer-
ge mai departe în cele trei 
manşe din Finală. Cel mai 
bun punctaj obţinut într-una 
din manşele de fi nală va fi  
considerat în obţierea clasa-
mentului fi nal.

Ordinea de start în fi nală 
se face în ordine inversă a 
punctajului obţinut în califi -
cări. Intervalul de start din-
tre manşe se va stabili la şe-
dinţa tehnică. Prezenţa la start 
este responsabilitatea fi ecărui 
participant, în cazul în care 
un concurent nu se prezintă 
la start va fi  descalifi cat.

Acrobaţii spectaculoase la Arena Freestyle Open

Fuga Lolelor reprezintă 
unul dintre cele mai 
vechi obiceiuri săseşti 
din Ardeal. Având origi-
nile în Evul Mediu, eve-
nimentul s-a desfăşurat 
sute de ani în Agnita, 
după obiceiul strămo-
şesc. Tradiţia a fost 
însă uitată o vreme, apoi 
reluată, spre deliciul 
localnicilor şi, mai ales 
al turiştilor. În acest an, 
celebra Fugă a Lolelor 
va avea loc în data 
de 29 ianuarie.

Programul 
evenimentului

Evenimentul debutează 
la ora 9.30, când participan-
ţii se vor aduna la fosta fa-
brica Imix de pe str A. Ian-
cu. La ora 9.45 se va face po-
za de grup. La ora 10.00 se 
pleacă spre Complex Dacia, 
unde are loc prima oprire şi 
prezentarea elementelor. 
Apoi se pleacă spre centru, 
unde Lolele se vor opri în fa-
ţa primăriei. Aici le vor în-
tâmpina ofi cialităţile locale.

Urmează apoi prezenta-
re unor elemente de dans 
german.

După aceea se pleacă 
spre fosta fabrica FIPA. 
Aici parada se împarte pe 

găşti şi se fuge prin tot ora-
şul pentru a alunga spiri-
tele rele şi iarna grea. Vor 
intră în casele membrilor 
care participă la fugă, un-
de se cântă, se servesc go-
goşi, se bea vin cald. Toa-
te acestea se întâmplă pâ-
nă la ora 18.00, când se în-
cheie evenimentul.

De la ora 20.00, la sala 
de sport, se va desfăşura Ba-
lul Lolelor.

Obicei străvechi
Fuga Lolelor este o săr-

bătoare cu multe variante 

şi obiceiuri, de la sat la 
oraş, în funcţie de comu-
nitate şi de zona. În comu-
nităţile din Transilvania, 
Lolele la saşi sau Fărşan-
gul la maghiari, se ţineau 
în perioada dintre Bobo-
tează şi Miercurea Cenu-
şii, înainte de lăsata secu-
lui, marcând simbolic pre-
gătirea pentru începerea 
noului an agrar.

Măşti, dansuri 
şi gogoşi

Obiceiul „lolelor“ – Ur-
zelnlaufen, atestat din seco-

lul al XVII-lea şi originar 
din oraşul Agnita, a dispă-
rut o dată cu emigrarea ma-
sivă a saşilor transilvăneni 
din România. Acest obicei, 
iniţial săsesc, înglobează tra-
diţii ale breslelor din Evul 
Mediu, prezintă meşteşugu-
rile tradiţionale, simbolizea-
ză alungarea iernii şi mar-
chează, într-un context umo-
ristic rafinat, trecerea 
într-un nou an. Prin acest 
proiect, organizatorii, şi-au 
propus revitalizarea carna-
valului, adăugarea unui su-
fl u contemporan şi asigura-

rea condiţiilor necesare per-
petuării lui de către etniile 
conlocuitoare din regiune. 
Personajele tradiţionale din 
Fuga Lolelor sunt reconsti-
tuite fi del, aşezarea făcân-
du-se după rangul breslelor 
şi dansurile pe care le des-
făşoară, prescrise cu stric-
teţe de tradiţie. Defi larea ce-
lor aproximativ 100 de per-
sonaje mascate se va face pe 
străzile oraşului. În traseul 
lor, lolele atrag publicul 
într-un dans tradiţional, iar 
participanţii primesc drept 
recompensă câte o gogoaşă.

Legenda lolelor
Denumirea de lole vine 

de la „lallen“ – a se bâlbâi, 
ceea ce se referă la felul de 
a vorbi sub mască, termen 
ce se folosea doar în limba 
română. Etimologic, cuvân-
tul săsesc „Urzeln“ nu s-a 
putut traduce. Se presupu-
ne că denumirea cuvântului 
„Urzeln“ derivă de la îmbră-
cămintea confecţionată din 
resturi de textile, ceea ce în 
dialectul săsesc din Agnita 
se numea Urzen. O altă va-
riantă de a explica denumi-
rea de Urzeln îşi are origi-
nea într-o legendă transmi-
să oral. Se spune că acest 
obicei s-a născut în Evul Me-

diu, în secolul al XIII-lea, în 
vreme ce hoardele turcilor 
năvăleau în micuţul târg să-
sesc al Agnitei. Locuitorii, 
speriaţi de urgiile făcute de 
aceştia, s-au refugiat în bi-
serica fortifi cată, decimaţi 
de repetatele atacuri, dar şi 
de foame şi epidemii. Câţi-
va dintre bărbaţi, care îşi 
pierduseră curajul, prefe-
rând jugul sclaviei, unei mor-
ţi sigure, s-au repezit să des-
chidă duşmanilor porţile ce-
tăţii. Văzând acestea, fi ica 
unui blănar, pe nume Ursu-
la, s-a îmbrăcat într-un cos-
tum de bărbat confecţionat 
din pânză albă, pe care erau 
cusute bucăţi de zdrenţe de 
culoare neagră. În spate avea 
prinsă o talangă, iar în mâ-
nă un bici, faţa fi indu-i aco-
perită de o mască demoni-
că. Astfel costumată, Ursu-
la, plină de curaj, ieşi, cu 
pocnete de bici şi în sunete 
asurzitoare de talangă, în 
faţa duşmanilor. Turcii, spe-
riaţi, crezând că este însuşi 
diavolul, au intrat în pani-
că şi au părăsit cetatea. Ast-
fel, Agnita a fost salvată. În 
amintirea acestei fapte de 
curaj de care a dat dovadă 
Ursula, se sărbătoreşte zi-
ua Ursulei, cunoscută sub 
denumirea de Urzelntag.

Lolele revin, duminică, la Agnita
¤ Unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri săseşti, Fuga Lolelor, se va desfăşura duminică, 29 ianuarie, la Agnita

Lolele vor lua din nou cu asalt, duminică, Agnita

Vineri, 27.01.2023
¤ 10.00-16.00 Înscrieri şi Antrenamente
Sâmbătă, 28.01.2033
¤ 09.15 Şedinţă tehnică şi Antrenamente
¤ 10.00 Manşe Califi cări
¤ 12.00 Manşe Finale
¤ 15.00 Premiere
Duminică, 29.01.2023
¤ Ziua de rezervă.

Program Arena Freestyle Open
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MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (137)  
Motouri înţelepte pe mereu tema arzătoare a învăţământului românesc 

Academicianul Nicolae Iorga: (1871-1940): ”Şcoala trebu-
ie să te înveţe a fi  propriul tău dascăl, cel mai bun şi 
cel mai aspru”; Filozoful nord-american George Boas 
(1891-1980): ”Educaţia înseamnă a învăţa ceea ce nu şti-
ai că nu ştii”; Economistul american Max De Pree (1924-2017): 
”Nu putem deveni ceea ce ne dorim dacă rămânem ce-
ea ce suntem”; Romancierul francez Victor Hugo (1802-1885): 
”Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri”; ”Cartea este, de-
opotrivă, Făclia Lumii şi Pomul Înţelepciunii”; Filozo-
ful şi istoricul romano-antic Seneca (4 î. Hr-65): ”Nu învă-
ţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă”.

Cărărui şi mici potecuţe şcolare
După atât de multe înţelepciuni şi pilde-pilduitoare ome-

neşti, vă invit să mă însoţiţi pe urcuşul în susul apei văii Ol-
tului, pentru ca la un moment dat să facem un scurt popas 
documentar-biografi c în Avrigul îndepărtatului an 1779. Şi, 
astfel, lesnicios vom afl a că în ziua de 5 iulie a acelui an, aici 
vedea lumina zilei cel care avea să devină vestitul cărturar 
ardelean Gheorghe Lazăr. Fiu de ţărani români modeşti, în-
să care aveau să fi e sprijiniţi fi nanciar de baronul Samuel 
von Brukenthal (1721-1803), viitorul Guvernator al Transil-
vaniei, pentru ca fi ul lor să poată frecventa cursurile costi-
sitoarelor şcoli înalte şi universităţilor Vienei şi Berlinului. 
Numai că, contrar aşteptărilor mentorului său, tânărul în-
văţăcel avea să se alăture nu celor bogaţi şi asupritori de po-
poare, ci suferinţelor neamului său cel românesc. Pentru în-
ceput devine umil părinte-întemeietor şi protector al învă-
ţământului sibian în limba maternă a românilor. Şi o face 
într-un fel de clandestinitate, ţinând lecţiile cu copii în câte-
va camere de locuit ale clădirii cu numărul 25, de pe latura 
principală a actualei promenade-stradale a Cetăţii. După ca-
re ne mai suportând opreliştile şi caznele de tot felul ale au-
torităţilor locale, slujitoare ale intereselor Imperiului Habs-
burgic, prin menţinerea obligativităţii limbii maghiare şi ger-
mane, trece Carpaţii şi ajunge în Bucureştiul Ţării Româ-
neşti. Aici este primit cu braţele deschise de câţiva dintre 
fruntaşii boierimii muntene, îndemnaţi fi ind de patriotul şi 
cultul învăţat ardelean să renunţe, treptat-treptat, pentru 
copiii lor, la învăţatul, scrisul şi vorbitul în limble latină, 
greacă şi franceză, pentru a favoriza graiul şi scrisul româ-
nesc. Şi, astfel, pune bazele prestigioasei Şcoli Superioare de 
la ”Sfântul Sava”.

Recunosc că m-am cam grăbit să deschid, iar apoi să în-
chid această imaginară paranteză a scrisului meu, din do-
rinţa de a vă spune că doar cu puţin mai în sus de orăşelul 
Avrig, respectiv în actuala comună Arpaşu de Jos, primele 
forme ale învăţământului românesc datează încă din anul 
1742. Adică cu 37 de ani mai devreme decât data ofi cială a 
naşterii avrigianului Gheorghe Lazăr. În acest sens există 
dovada de netăgăduit a unui document datat şi parafat la 
Mănăstirea din Drăguşul Ţării Făgăraşului. În el se vorbeş-
te despre un oarecare dascăl Toma, stătător într-una dintre 
chiliile călugărilor Mănăstirii arpăşenilor. Dintr-o altă veche 
scriitură afl ăm că imediat după anul 1800 a fost infi inţată 
o şcoală în limba maghiară obligatorie, ea avându-şi sediul 
în casa lui Petru Şerbu, el fi ind capul unei vechi familii de 
români care au părăsit ortodoxia în favoarea religiei gre-
co-catolice unite cu Roma. Cu precizarea că acelei case şi gos-
podării ţărăneşti, construită în anul 1876, îi corespunde pă-
mântul pe care s-a zidit imobilul de la numărul 381, trans-
format în actuala grădiniţă a copiilor satului, despre care în 
1906 istoricul-academician Nicolae Iorga, afl at în trecere prin 
Arpaş, a scris în amintirile sale transilvane că era

”cea mai urâţică clădire care a văzut-o vreodată...
Că la etaj se afl au birourile Preturii, ocupate de un 
fo-solgabirău ( prim-pretor) şi un solgăbirău (pretor), 
iar la parter exista o şcoală confesională. La etaj se 
dezbăteau problemele oamenilor în limba maghiară...”, 
iar la parter, în momentul trecerii sale prin sat copi-
ii cântau Tatăl Nostru, pe româneşte. Surprins de “su-
netul argintiu de glasuri care suie şi coboară cântând 
Tatal Nostru”, Nicolae Iorga exclamase:

”mi se pare că văd în aceasta un simbol al împre-
jurărilor de astăzi, în această ţară: sus, sila pripită, 
bănuiala, prigonirea, iar jos, o imensă cântare a mi-
lioanelor de glasuri curate care cer lui Dumnezeu 
dreptatea, cu siguranţa că vor căpăt-o.” Şi totuşi, pe 
ascuns, limba română a continuat să fi e împărtăşită copi-
ilor ascultători şi nepârăcioşi, într-o casă de lemn, ce părea 
a fi  fost construită drept locuinţă şi gospodărie, pe când în 
realitate în ea activau doi invăţători, de copii ocupându-se 
în funcţie de confesiunea religioasă a familiei fi ecăruia din-
tre ei. Şi cum, acum, ne afl ăm abia în anul 104 al Unirii 
Transilvaniei cu România, gândesc că merită să-i omagiem 
pe acei dascăli-învăţăcei, măcar amintindu-le numele, în-
tre care se afl ă un oarecare David Boeriu, Ioan Cucu, Va-
sile N. Dobrin, Ioan Puşcariu, Gheorghe Bogdan, Palcu Bog-
dan, Leon Vasu, Nicolae Cucu, Petru Bucurenciu, Ioan Co-
can (ajuns, apoi, învăţator la Mândra-Olt-Făgăraş), Petru 
Tarcea (ulterior, director de şcoală la Cârţisora lui Badea 

Gheorghe Cârţan), Vasile T. Boier (secretar la pretura din 
Arpaşu de Jos), Dumitru Vasu, Nicolae N. Vasu, Gheorghe 
Boier, Vasile Bârsan, preotul Trandafi r Dragomir, Virgil Va-
su, iar după 1 Decembrie 1918, Nicolae Grecu, Cornelia 
Opriş, Ambroziu Dafi n, Gheorghe Bobanga, Maria Boban-
ga şi Gheorghe Boieru. Intr-o statistică din 1928 (an în ca-
re şcoala a devenit ”şcoală de stat”) sunt notate următoa-
rele rezultate meritorii ale trudei acelor dascăli benevoli, 
lor datorându-se cei 22 de viitori învăţători, 8 preoţi,

1 judecător, 5 militari, 3 medici, 5 notari şi 16 diverşi func-
ţionari. Menţionez că, în aşezarea despre care scriu, învăţau 
elevi din mai multe sate ale Plasei Arpaş, între care: Ucea 
de Sus şi Ucea de Jos, Nou Român şi Săsăuşi. Cât priveşte 
mai recentele constatări triste ale fostului medic de familie, 
Ovidiu Gheorghe Şerbu (fi u al Arpaşului de Jos) în curând 
acea vestită şcoală va rămânea fără elevi şi fără dascăli, din 
cauza îmbătrânirii oamenilor satului şi a natalităţii extrem 
de scăzute. De asemenea, este acel om care îşi reaminteşte 
cu mare plăcere şi bucurie şi de câţiva dintre eminenţii în-
văţăcei dinaintea plecării sale la studiile liceale din Oraşul 
Victoria, iar apoi la cele universitare de medicină de la Ti-
mişoara, enumerându-i pe Sabina Şerbu, Maria Cucu şi Ioan 
Moraru (cel care a sădise dragostea, plăcerea şi bucuria căr-
ţii în sufl etele şi minţile micilor arpăşeni, fi ind şi un eminent 
profesor de biologie), Nicolae Codrea (cel care şi-a ”spart” ca-
pul în două pentru a ne învăţa arida şi totuşi poetica arit-
metică, algebră şi geometrie). Tot acum este nu numai locul 
dar şi momentul în care să îmi reamintesc că într-o târzie 
noapte de iarnă, din preajma Crăciunului anului 2020, amin-
titul medic mi-se destăinuie la telefon: ”Bade Ioane, am 
trecut azi precum o nălucă pe uliţa mare a satului 
meu natal şi m-a întristat până la lacrimi nefi reasca 
lui linişte, neavând cui spune ”Bună zâua”. Iar în re-
creaţia mare, pe elevii din curtea şcolii îi puteam nu-
măra pe degetele unei singure mâini. Ceilalţi îmi fă-
ceau din ferestre semn de salut cu mânuţele lor, uitân-
du-se la fostul lor doctor şi al părinţilor şi bunicilor 
lor. Cei la fel de puţini, sunt în ciclul doi gimnazial şi 
învaţă fi e în Arpaşul de Sus (sat tot mai înfl oritor, tot 
mai vesel şi tot mai bine gospodărit, cu copii mulţi şi 
frumoşi), fi e în şcolile şi liceele din Făgăraş, Oraşul 
Victoria, Avrig, Tălmaciu sau Sibiu. Şi mă gândesc la 
cât de mulţi şi de mândri mai eram noi arpăşenii 
atunci când, într-o adunare obştească şi festivă i-am 
atribuit şcolii noastre dragi frumosul nume şi prenu-
me al consăteanului Viorel Cucu, poreclit ”Paltin”.

În ultimii 104 ani, Ardealul a dat ţării...
10 primi-miniştri şi un singur preşedinte. Adică de la în-

făptuirea Unirii Transilvaniei cu România, din 1 Decembrie 
1918 de la Alba Iulia şi până în prezent, aceştea fi ind în ordi-
nea mandatului primit: Alexandru Vaid-Voievod (1872-1950), 
Iuliu Maniu (1873-1953), Octavian Goga (1881-1938), Pe-
tru Groza (1884-1958), Victor Ciorbea (1954), Gavril De-
jeu (1932), Radu Vasile (1942-2013), Emil Boc (1966), Da-
cian Cioloş (1964) şi Ludovic Orban (1963). Iar ca preşe-
dinte de ţară pe sasul Iohannis Klaus Werner (n.13 iunie 
1959). Se pare, însă, că cel mai ”titrat” şi speculativ, dintre 
toţi cei zece prim-miniştri ardeleni, a fost moţul Victor Cior-
bea. De exemplu: în 1979 termină Facultatea de Drept a U-
niversităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; între 1979-1984 
este judecător la Tribunalul Municipal Bucureşti, iar în inter-
valul 1984-1988 este procuror la Parchetul General, după ca-
re, între 1984-1990 este asistent, iar apoi lector universitar la 
Facultatea de Drept din Bucureşti; după care în 1992 susţi-
ne examenul de doctor în Dreptul Procesual Civil şi Menage-
ment, titluri obţinute la Universitatea din Cleveland, SUA. 
Între anii 1990-1996 îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Fe-
deraţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi al Confedera-
ţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România-CNSLR-Fră-
ţia. În 1994 declară ofi cial că intră în viaţa politică, pentru ca 
doi ani mai târziu să se înscrie în Partidul Naţional-Ţărănesc 
Creştin-Democrat. Din 16 iunie 1996 şi până în martie 1997, 
este primar general al Bucureştiului; apoi, aproape un an în-
treg, prim-ministru al României, perioadă în care au fost în-
chise, mai toate minele de cărbuni din Valea Jiului, iar Ban-
ca Agricolă şi Bancorexul au falimentat, în paralel cu adopta-
rea Legii Privatizării, supra denumită ”Legea jafului genera-
lizat”. În martie 1998 cade guvernul său prin votul parlamen-
tar, iar prim-ministru interimar devine avocatul-violonist Ga-
vril Dejeu (respectiv, în perioada 30 martie-17 aprilie), moţ 
prin naştere şi sibian prin adopţie, în acea vreme îndeplinind 
şi funcţia de ministru de interne. I-a urmat în funcţia de 
prim-ministru al Guvernului României aşa-zisul poet Radu 
Vasile, sibian prin naştere. Fac precizarea că până nu demult, 
Victor Ciorbea a fost „cel mai iubit dintre pământeni”, pentru 
că a îndeplinit, vreme de cinci ani, bănoasa şi liniştita funcţie 
de Avocat al Poporului. În ceea ce îl priveşte pe cel dintâi pre-
şedinte al României, provenit nu numai din rândul ardeleni-
lor-transilvăneni, dar şi dintr-o altă etnie decât cea română, 
respectiv pe sasul sibian şi profesorul de fi zică, Iohannis Kla-

us Werner, acesta se afl ă la mai mult de jumătate din cel de-al 
2-lea mandat al său.

De luat aminte şi de ţinut minte
*Femeia măritată are măcar două principale roluri în via-

ţa zilnică a soţului său: Să-l liniştească când este nervos şi 
să-l enerveze când este calm. *Feriţi-vă de femeile cu adevă-
rat blonde, ele nu numai că gândesc, dar şi fac şi spun lucruri 
trăsnite. *Feriţi-vă şi de cei care ne sfătuiesc să izgonim din 
vocabularul vorbirilor noastre româneşti cuvinele cele mai 
omeneşti cu putinţă: Mamă, Mămică, Tată şi Tăticule. Dar 
şi de cei care se laudă că vă pot da ceva gratuit şi trebuincios. 
Pentru că pe acel ”ceva” oricum l-ar fi  aruncat în lada de gu-
noi. *Renunţaţi a cere bani împrumut de la hoţi, bogaţi şi zgâr-
ciţi, precum şi de la bancheri, bijutieri şi cămătari. *Feriţi-vă 
de cei care zâmbesc pe ascuns atunci când sunteţi trişti şi su-
păraţi. *Feriţi-vă de cei care se ceartă sau se bat între ei, dar 
nici să nu încercaţi a-i despărţi şi împăca pentru că îşi vor u-
ni forţele răului împotriva voastră. *Nu cereţi sfaturi de la cei 
care n-au nimic de împrumutat sau de dat pe gratis. Mai bi-
ne respectaţi îndemnurile înţelepte ale scriitorului şi gazeta-
rului nord-american Mark Twain (1835-1910): ”Dacă aveţi 
nevoie de bani, duceţi-vă la străini; dacă aveţi nevoie 
de sfaturi, duceţi-vă la prietenii cei mai vechi; dacă nu 
aveţi nevoie de nimic, duceţi-vă la rude”. *Personal con-
stat că am trăit aproape nouă decenii diferite, în două secole 
şi milenii diametral opuse! Că bunul Dumnezeu, precum şi 
oamenii buni care mi-au ieşit în cale mi-au dat mai mult de-
cât aş fi  meritat cu adevărat.*I-am întrebat pe doi soţi ţărani, 
vrednici de toată lauda şi cinstirea, care le este fericirea că au 
atât de mulţi şi sănătoşi copii mari şi frumoşi: 5 fete şi 6 bă-
ieţi. Şi mi-au răspuns că sunt tare bucuroşi atunci când văd 
că atât copiii lor cât şi copiii copiilor lor sunt atât de pricepuţi 
şi de ascultători la şcoală şi la lucru în câmp şi în gospodărie, 
dar şi atât de mâncăcioşi şi pofticioşi la masă. Şi slavă Dom-
nului că vitele şi pământurile le dau roade bune şi îndestulă-
toare. *Luând aminte la tot ceea ce văd şi aud pe unde pre-
umblu în lume, am afl at, bunăoară, că doar ouăle au termen 
de valabilitate, nu şi găinile care le cuibăresc; Că România a-
re cel mai rapid înotător în apă din întreaga lume, însă şi cel 
mai încet preşedinte mergător pe uscat; Că numai omul feri-
cit poate dărui şi altora fericire din fericirea sa; Că numeroşi 
avocaţi doar se prefac că ne apără în instanţele judecătoreşti, 
neuitând să ne pretindă bani cu nemiluita! Ca urmare, înstă-
riţii vinovaţi câştigă procesele, iar săracii păgubiţi le plătesc, 
împrumutându-se din băncile creditoare!

Ioan Vulcan-Agniţeanul

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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ESTE BINE SĂ ŞTIŢI

SUDOKU

COLŢUL BUCĂTARULUI

Lasagna
Ingrediente: ½ kg carne tocată, 1 ceapă mare, 1 ar-

dei, 3 morcovi, 1 vânătă, 1 cutie ciuperci, 1 cutie de plăci 
de lasagna, 1 plic condimente pentru lasagna

Mod de preparare: Într-o tigaie se pune carnea toca-
tă şi se adaugă ceapa, morcovul, ardeiul şi ciupercile tă-
iate mărunt. Se adaugă ½ l apă şi se lasă la fi ert. În mo-
mentul în care compoziţia este aproape fi artă, se adaugă 
vânătă tăiată în cuburi mai mari, se pun condimente du-
pă gust şi 1 plic de gelatină. Se amestecă 200 l smântână 
cu 300 ml bulion. Jumătate din acest amestec se pune pe 
fundul tăvii, iar cealaltă se păstrează pentru fi nal. Se pu-
ne compoziţia alternativ cu plăcile de lasagna, terminând 
cu plăci de lasagna peste care se adaugă restul de sos şi 
se rade caşcaval deasupra. Se pune la cuptor la foc potri-
vit până face crustă. Poftă bună!

FABULA SĂPTĂMÂNII

Liliacul şi nevăstuicile
Un liliac se prăbuşi lângă vizuina unei nevăstuici care 

nu putea suferi şoarecii. Aceasta se apropie ameninţătoa-
re şi liliacul strigă:

- Am aripi, am aripi, nu vezi? Sunt un fel de pasăre! Şi 
aşa îşi scăpă pielea.

Altă dată, fu prins de o altă nevăstuică. Acesteia nu-i 
plăceau păsările.

- Vezi bine că n-am pene, nu sunt pasăre, ci doar un biet 
şoarece! spuse liliacul şi scăpă şi de data asta cu viaţă.

Morala acestei fabule: Uneori, e bine să te înclini du-
pă cum bate vântul.

Scăpaţi de kilogramele în plus
Alimente care ne ajută să slăbim:

Bananele: mâncate înainte de fi ecare masă sunt ape-
ritivul ideal pentru persoanele care vor să slăbească ra-
pid. Consumate cu cinci minute înainte de a mânca, ne 
vor tăia prompt apetitul, ceea ce ne va face să mâncăm 
considerabil mai puţin, fără prea mari eforturi. Mâncaţi 
vreme de două săptămâni banane înaintea fi ecărei me-
se, oricât ar fi  de neînsemnată cantitativ, şi veţi observa 
negreşit rezultatele.

Supele foarte calde: dublaţi porţia de felul întâi şi con-
sumaţi supele cât de calde suportaţi. Pe lângă faptul că 
vă vor induce o stare de relaxare şi de bine, cu ajutorul lor 
se va diminua de la sine şi cantitatea de alimente bogate 
în calorii consumate la felul doi.

Mezelurile pe bază de soia: proteinele vegetale, mult 
mai puţin toxice şi mai uşor de digerat decât cele anima-
le din carne, favorizează procesele de eliminare, ceea ce 
ne va ajuta enorm în cura de slăbire.

Sucurile de citrice: băute în cantităţi mai mari (1-2 li-
tri pe zi) sunt un excelent depurativ şi stimulent al meta-
bolismului.

Mierea: trebuie să înlocuiască complet zahărul vreme 
de măcar o lună. De la îndulcirea ceaiului sau a cafelei şi 
până la prepararea dulciurilor, la toate veţi folosi numai 
mierea în locul zahărului. Urmarea va fi  că vă veţi redu-
ce simţitor şi practic fără efort cantitatea de dulciuri con-
sumată, iar în plus veţi benefi cia de efectele laxative şi re-
glatoare endocrine ale mierii.

Fibrele alimentare
Sunt substanţe din compoziţia anumitor alimente ve-

getale care nu se digeră, însă dau rapid o senzaţie de sa-
ţietate şi în plus antrenează toate materiile reziduale de 
pe tubul digestiv, fi ind o adevărată mătură pentru orga-
nism. Alimente bogate în fi bre alimentare sunt pâinea nea-
gră, grahamul, fulgii de orz şi ovăz, orezul integral, varza 
(crudă, consumată sub formă de salată), salata verde. Su-
plimentar, puteţi face o cură cu tărâţe de grâu (care este 

foarte bogată în fi bre), astfel: se iau zilnic, dimineaţa, trei 
linguri de tărâţe macerate într-un pahar de apă vreme de 
8-10 ore (de seara până dimineaţa). Tratamentul durează 
minimum trei săptămâni.

Efortul fi zic
Poate cu excepţia plantelor, nu există niciun remediu 

natural care să aibă o asemenea acţiune de reducere ra-
pidă a greutăţii ca exerciţiul fi zic susţinut. În plus, aces-
ta mai are un efect extrem de important şi imposibil de 
suplinit prin altă metodă: modelează corpul, asigurân-
du-i o formă suplă şi armonioasă. Fără mişcare şi fără a 
pune principalele grupe musculare la treabă, chiar dacă 
reuşim să dăm jos multe kilograme, aspectul nostru es-
te foarte posibil să rămână în continuare fl eaşcă. Jumă-
tate de oră de alergare uşoară, un sfert de oră de aero-
bic, douăzeci şi cinci de minute de schi, o oră şi un sfert 
de mers pe jos în parc, în pas vioi, sau trei sferturi de oră 
de mers în pas alert consumă caloriile pe care le îngur-
gităm la o întreagă masă. În plus, ne conferă o stare ex-
cepţională de bună dispoziţie şi de tonus, care va face din 
cura de slăbire o adevărată plăcere, şi nu un chin, aşa 
cum tinde să fi e pentru mulţi.

Leacuri ieftine
Valeriana – anumite substanţe (aşa-numiţii acizi vale-

rianici) conţinute de rădăcina acestei plante au un puter-
nic efect de reducere a apetitului alimentar (în doze ceva 
mai mari, poate avea chiar şi un uşor efect vomitiv). Se 
administrează sub formă de tinctură, care se găseşte în 
toate farmaciile şi magazinele naturiste. De regulă, se iau 
20 de picături în puţină apă, cu câteva minute înainte de 
fi ecare masă.

Gârcinia – este o plantă tropicală foarte la modă în Oc-
cident, deoarece nu numai că reduce treptat nevoia de a 
mânca, ci modifi că pe cale naturală şi metabolismul, ceea 
ce o face pe termen lung un remediu excelent pentru cure-
le de slăbire. O găsim la noi în ţară în mai multe produse 
de slăbit naturale, între care menţionăm două: Ayurslim şi 
Cura de slăbire cu fructe tropicale. Ambele preparate con-
ţin această plantă care reduce treptat nevoia de a mânca.

POVESTIRI CU TÂLC
Peticul de pământ

Cu mult timp în urmă trăia un împărat care, într-una 
din zile, îi spuse călăreţului său devotat afl at la vârsta 
pensionării:

- Încalecă! Străbate călare cât mai mult pământ. Când 
nu mai poţi, opreşte-te iar răsplata îţi va fi  întreaga su-
prafaţă pe care vei reuşi să o acoperi. Acela va fi  pămân-
tul tău. Cadoul meu pentru toată slujba pe care ai depus-o 
pentru mine în tot aceşti ani.

Sigur pe sine şi ştiindu-se în putere, călăreţul a pornit 
la drum şi a alergat cât de iute a putut ca să poată să aco-
pere cât mai mult pământ. A ţinut-o aşa zi şi noapte. Nu 
mai simtea nici foamea, nici oboseala; tot ce vroia era să 

acopere cât mai mult pământ, să ajungă proprietar pe o 
suprafaţă cât mai mare.

Într-un târziu, calul căzu mort, iar el, lipsit de aseme-
nea de puteri, se prăbuşi cu faţa în ţărână. Apoi se între-
bă, epuizat, simţind că i-a venit sfârşitul: “De ce m-am for-
ţat atât de mult să acopăr o suprafaţă atât de mare de pă-
mânt? Acum sunt pe moarte şi am nevoie doar de un pe-
tec de pământ unde să fi u îngropat!…“

Morala: Ne strofocăm zilnic pentru a câştiga cat mai 
multi bani, putere sau recunoştinţă. Însă neglijăm, din 
păcate, sănătatea, timpul petrecut cu familia, uităm de 
pasiunile noastre şi nici măcar nu mai avem timp să apre-
ciem frumuseţiile meleagurilor şi a oamenilor cu care ne 
intersectăm în călătoria noastră... Merită?
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Evanghelia stăruinţei în rugăciune
Nimeni nu poate gusta din 

dulceaţa binelui dacă nu stă-
ruieşte în bine, pentru că pe 
calea binelui gustăm la înce-
put amărăciune şi abia după 
aceea dulceaţă.

Exemple
Întreaga fi re ne învaţă stă-

ruinţa. Ar mai ajunge puieţii 
de brad pădure, dacă s-ar în-
spăimânta de ameninţarea 
furtunii şi a zăpezii? Ar mai 
ajunge râurile râuri dacă nu 
şi-ar săpa albii adânci? Alear-
gă cumva furnicile să-şi ia via-
ţa când căsuţele lor sunt stri-
vite de roţi în drum? Nu, ci 
îndată, cu stăruinţă, încep 
să-şi facă altele. Dacă vreun 
om fără sufl et strică un cuib 
de rândunică de la casa sa, 
rândunica se duce, fără să câr-
tească, la altă casă şi îşi face 
acolo alt cuib. Orice dezastru 
ar aduce natura sau omul a-
supra plantelor şi animalelor, 
ele ne vor uimi întotdeauna 
prin perseverenţa cu care duc 
la bun sfârşit sarcina pe care 
le-a dat-o Dumnezeu. Câtă 
vreme planta retezată are pu-
tere să crească din nou, creş-
te. Câtă vreme animalul ră-
nit are o cât de mica scânteie 
de viaţă, trăieşte. (…)

Pe tărâmul duhovnicesc
Sfânta Scriptură ne înva-

ţă, cu fi ecare pagină, stăruin-
ţa pe tărâmul duhovnicesc; ne 
învaţă şi cu cuvântul şi cu pil-
da stăruinţei şi nestăruinţei 
omeneşti. Două preaînfrico-
şate pilde de nestăruire în bi-
ne le avem în Adam, strămo-
şul neamului omenesc, şi în 
Iuda, care din apostol a ajuns 
vânzătorul lui Hristos. Amân-
doi fuseseră aşezaţi, din pur-
tarea de grijă a lui Dumne-
zeu, în cea mai strânsă apro-
piere de El; Adam era cu Dum-
nezeu în rai, Iuda cu Hristos 
pe pământ. Amândoi au înce-
put cu ascultare şi au sfârşit 
cu necredinţă, însă starea lui 
Iuda a fost cu mult mai rea 
decât a celuilalt, pentru că Iu-
da avusese în faţă pilda lui 
Adam şi a nesocotit-o. Saul 
nu a stăruit şi şi-a pierdut 
minţile; Solomon nu a stăru-
it şi regatul s-a frânt în două.

Dar ce stăruinţă…
Dar ce stăruinţă la Avra-

am în credinţă! Ce stăruinţă 
la Iacov în smerenie, la Iosif 
în castitate, la David în po-
căinţă, la dreptul Iov în răb-
dare! Ce pildă preaminuna-
tă la preacurata Fe cioară în 
feciorie, la dreptul Iosif în as-
cultare, la apostoli şi la ur-
mătorii lui Hristos în dragos-
tea de Domnul!

Sfânta Scriptură este plină 
de atâtea pilde care ne arată 
că stăruinţa e biruitoare şi se 
încununează, încât nimeni din 
cei ce o citesc n-are să poată 
spune că nu a ştiut, că nu i s-a 

spus. Cum de au ştiut atâta 
mulţime de sfi nţi şi mucenici, 
de la întruparea lui Hristos şi 
până astăzi, iar noi nu? Dar 
nu ştiinţa ne lipseşte, ci îndrăz-
neala. Să cunoşti ce este stă-
ruinţa în bine şi să fi i lăsător 
aduce după sine îndoită osân-
dă. Cine nu a urmat calea a-
ceasta pentru că nu a auzit de 
ea, puţin va fi  bătut, dar cine 
o cunoaşte şi nu o urmează va 
primi bice multe. (…)

O femeie de rând
Evanghelia de astăzi vor-

beşte despre uimitoarea pil-
dă de stăruinţă pe care a dat-o 
o femeie de rând, şi aceea din-
tre păgâni. Fie această pildă 
foc viu în cugetul tuturor ce-
lor ce zic că sunt credincioşi, 
dar sunt învârtoşaţi şi reci la 
inimă ca piatra. (…)

De unde venea Iisus? Din 
Galileea, din ţinutul locuit de 
israeliţii coborâtori din bine-
cuvântatul Sem. Şi unde se 
ducea? Se ducea în ţinuturile 
locuite de cananeenii coborâ-
tori din Ham, cel blestemat. 
Domnul, aşadar, pleca de la 
cei binecuvântaţi şi Se îndrep-
ta către cei blestemaţi. De ce? 
Pentru că cei binecuvântaţi 
uitaseră de Dumnezeu şi ast-
fel ajunseseră blestemaţi, iar 
dintre cei blestemaţi unii măr-
turisiseră pe Dumnezeu şi 
ajunseseră binecuvântaţi. Du-
pă ce i-a certat pe cărturari şi 
farisei pentru că ţineau obi-
ceiurile dinafară încălcând po-
runcile lui Dumnezeu privi-
toare la milostenie şi la cin-
stirea părinţilor, Domnul îm-
preună cu ucenicii săi a tre-
cut în părţile acestea păgâne.

Lucrarea mântuirii
De ce S-a dus între păgâni 

de vreme ce abia mai înainte 
le poruncise ucenicilor să 
meargă mai degrabă către oi-
le cele pierdute ale casei lui 
Israel (Matei 10, 6)? Mai în-
tâi pentru că, precum zice în-
ţeleptul Gură de Aur, El nu 
este legat de nicio poruncă pe 
care le-o dă ucenicilor. Apoi, 
fi indcă a văzut că iudeii îşi în-

torc faţa de la El şi a ştiut că 
până la sfârşit se vor lepăda 
de Dânsul. Dumnezeu e cre-
dincios făgăduinţei Sale. A fă-
găduit că va trimite poporu-
lui iudeu pe Mântuitorul şi 
L-a trimis. Dar poporul iudeu, 
prin capii săi, S-a lepădat de 
Mântuitorul. Însă Dumnezeu 
e bogat în căile Proniei Sale; 
lucrarea mântuirii nu s-a ză-
dărnicit prin lepădarea iude-
ilor de Mântuitorul. (…)

Credinţa cea tare
Priviţi acum la credinţa cea 

mare a femeii cananeence. A 
ieşit în întâmpinarea Domnu-
lui; L-a chemat: Doamne! şi: 
Fiul lui David! Auzise, fără în-
doială, despre acest Hristos 
Făcător de minuni, pentru că 
faima Lui se răspândise până 
departe, la popoarele înveci-
nate. Auzind că trece prin ţi-
nuturile lor, a alergat la El cu 
mare credinţă şi bucurie. Du-
pă Evanghelistul Marcu, Dom-
nul a intrat într-o casă, pen-
tru că voia ca nimeni să nu ştie 
(Marcu 7, 24). E limpede că 
prin aceasta urmărea să se va-
dă şi mai bine cât de mare es-
te credinţa între păgâni. El nu 
li S-a arătat, dar ei L-au des-
coperit. El S-a ascuns, dar n-a 
putut să rămână tăinuit. L-a 
găsit credinţa cea tare a feme-
ii cananeience. Poporul che-
mat nu a venit, pe când po-
porul care locuia întru întune-
ric... şi... în latura umbrei mor-
ţii (Isaia 9, 1) a ieşit să-L cau-
te. A fost găsit de către cei de 
care S-a ascuns.

„Miluieşte-mă!“
Vedeţi că femeia nu-i spu-

ne Domnului: „Ai milă de fi i-
ca mea”, ci „Ai milă de 
mine!”Fiica acestei femei era 
nebună, era chinuită de dia-
vol; mama însă a cerut milă 
pentru ea însăşi. De ce? Pen-
tru că fi ica, în nebunia ei, nici 
nu mai ştia de sine; nici nu-şi 
mai dădea seama de grozăvia 
chinurilor pe care le încerca, 
precum îşi dădea seama ma-
ma. De aici se vede şi dragos-
tea cea mare a acestei femei 
pentru copilul ei. Mama sufe-
rea de răul fi icei de parcă ar 
fi  fost al ei. Cel care are milă 
de fi ica ei, de ea are milă, de 
nefericita mamă. Cum să ai 
milă de ea fără să ai milă de 
fi ica ei? Fără îndoială că ne-
bunia fetei îndurera întreaga 
casă, pe toate rudele, pe toţi 
prietenii. Vecinii îi ocoleau, 
duşmanii se bucurau. Mor-
mânt era acolo, nu casă. Nu 
răsuna dintr-însa decât plân-
set şi hohotele nebuneşti ale 
fetei bolnave. Putea mama să 
vorbească despre altceva, să 
ceară altceva? Se poate să fi  

avut pe sufl et şi vreun păcat 
pentru care să se fi  abătut a-
supra fetei asemenea nenoro-
cire. De aceea a spus: Milu-
ieşte-mă!

Niciun cuvânt
El însă nu i-a spus niciun 

cuvânt. Nu obişnuia Hristos 
să nu răspundă la întrebări-
le şi cererile oamenilor. I-a 
răspuns până şi Satanei, is-
pititorului din pustie. A tăcut 
numai la întrebările nedrep-
ţilor Săi judecători, Caiafa şi 
Pilat. Atunci de ce n-o ia în 
seamă pe această biată feme-
ie? Pentru ca ochii celor care 
nu văd nici să nu se deschi-
dă; pentru ca femeia să dea şi 
mai mult glas credinţei sale, 
şi toţi cei dimpreună cu Hris-
tos să vadă şi să înţeleagă.

Şi apropiindu-se, ucenicii 
Lui îl rugau, zicând: Slobozeş-
te-o, că strigă în urma noas-
tră. Iar El, răspunzând, a zis: 
Nu sunt trimis decât numai 
către oile cele pierdute ale ca-
sei lui Israel (…)

Nevoia de mântuire
De ce a dat Domnul un răs-

puns ca acesta? Mai întâi, ca 
să arate că Dumnezeu e cre-
dincios făgăduinţei Sale; şi 
apoi, ca să le dea de gândit 
ucenicilor asupra faptului că 
şi păgânii sunt copiii lui Dum-
nezeu, că şi ei au nevoie de 
mântuire. A vrut totodată să 
le arate ucenicilor, prin aceas-
tă sărmană femeie plină de 
credinţă, cum să se scuture 
de ideia îngustă cu care se în-
cântau iudeii, cum că Dum-
nezeu are grijă numai de iu-
dei, ca şi când ar fi  numai 
Dumnezeul iudeilor. Anume 
a vorbit aşa Domnul, pe lim-
ba iudeilor, ca să le deschidă 
ucenicilor mintea asupra a cât 
de greşit e acest fel de a gân-
di înrădăcinat în minţile aces-
tei naţii, tot atât de greşit şi 
de strâmb ca şi apostazia a-
cestui popor, ca şi lepădarea 
lui de Hristos.

Învăţătură de neuitat
Mântuitorul învăţa pe uce-

nici nu numai prin cuvânt ci 
şi prin pilde vii, luate din via-
ţă. De astă dată, în loc de cu-
vinte a lăsat ca însăşi întâlni-
rea cu această femeie să le fi e 
ucenicilor o învăţătură de ne-
uitat. Pentru aceea a şi trecut 
în părţile păgâne, ca să le dea 
ucenicilor învăţătură prin a-
ceste mari întâmplări. Dar ve-
deţi cum îşi arată cananeian-
ca nezdruncinata ei credinţă 
în Hristos: „Iar ea, venind, s-a 
închinat Lui, zicând: Doamne, 
ajută-mă.” Era încredinţată că 
nimeni pe lume nu poate s-o 
ajute afară de Hristos. Fără 

îndoială că trecuse în zadar pe 
la toţi doctorii şi vrăjitorii din 
păgânitatea aceea. Fata tot ne-
bună rămăsese. Acum însă e-
ra aici Vindecătorul tuturor 
chinurilor, tuturor bolilor. Au-
zise de El şi crezuse mai îna-
inte să-L vadă. Iar acum, când 
îl vedea, creştea întrînsa cre-
dinţa în puterea Lui dumne-
zeiască. (…)

Cumplit cuvânt!
El însă, răspunzând, i-a 

zis: Nu este bine să iei pâinea 
copiilor şi s-o arunci câinilor. 
Cumplit cuvânt! Aici domnul 
nu vorbeşte de la sine, ci pe 
limba iudaismului din vremea 
aceea, după care numai iude-
ii erau copiii lui Dumnezeu 
iar cei de alt neam, câini. Mân-
tuitorul voia ca ucenicii să-şi 
dea singuri seama cât de rea 
era această exclusivitate şi să 
apropie mintea lor de gândul 
pe care-l va rosti mai târziu 
asupra fariseilor şi cărturari-
lor: Vai vouă, cărturarilor şi 
fariseilor făţarnici! Că închi-
deţi împărăţia cerurilor îna-
intea oamenilor; că voi nu in-
traţi, şi nici pe cei ce vor să 
intre nu-i lăsaţi (Matei 23,13). 
Vedeţi că cei numiţi copii s-au 
făcut asemenea câinilor, iar 
cei socotiţi câini au ajuns co-
piii lui Dumnezeu. (…) Aici 
Hristos nu o mustră pe feme-
ie ci neamul ei întreg, şi cu 
acesta toate popoarele păgâ-
ne care se închinau dracilor 
în statui şi lucruri moarte, cu 
felurite vrăjitorii şi jertfe ne-
curate.

Credinţa te face înţelept
Dar iată ce răspunde aceas-

tă femeie, mai tare în credin-
ţă şi decât iudeii cei aleşi şi 
decât păgânii cei dispreţuiţi: 
Da, Doamne, dar şi câinii mă-
nâncă din fărâmiturile care 
cad de la masa stăpânilor lor. 
Câtă smerenie! Ea nu tăgă-
duieşte că ar fi  făcând parte 
dintr-un neam ce poate fi  nu-
mit de câini. Nici nu se dă în 
lături să-i numească pe iudei 
stăpâni – cu toate că era mai 
bună decât ei. A prins repede 
înţelesul cuvintelor fi gurati-
ve ale Mântuitorului. Credin-
ţa te face înţelept; credinţa 
găseşte cuvântul potrivit. Sme-
renia faţă de Domnul, dragos-
tea pentru copilul ei o face sur-
dă la faptul că i s-a spus câi-
ne. Dar cine nu se simte ca 
un câine necurat în faţa prea-
curatului Domn? (…)

Năzuinţa
Femeia despre care citim 

astăzi simţea adânc mizeria 
lumii păgâne cu decăderea, 
cu ticăloşia şi cu tot noroiul 
ei respingător. Ea năzuia spre 
ceva mai puternic, mai curat, 
mai strălucitor. Şi toate aces-
tea i s-au dezvăluit în Hris-
tos cu nemăsurat mai multă 
slavă. De aceea nu dă înapoi, 
îndură a fi  socotită între câi-
ni, şi nu numai că îndură, dar 
recunoaşte singură că este. 
Aşa fi ind, cerşeşte doar o fă-
râmitură din pâinea cea de 
viaţă dătătoare trimisă lui 
Israel de Dumnezeu. Pâinea 
este Hristos, iar fărâmituri-
le sunt până şi cele mai mă-
runte milostiviri ale Sale. Câi-
nii fl ămânzi, care nu au nici 
măcar atât, sunt mulţumiţi 
să le primească.

„Mare este credinţa ta?“
O, femeie, mare este cre-

dinţa ta; fi e ţie după cum vo-
ieşti. Şi s-a tămăduit fi ica ei în 

ceasul acela. Abia după ce lu-
crurile au ajuns aici vorbeşte 
Domnul. Nici să fi  fost aceas-
tă femeie fi ică a lui Avraam, 
n-ar fi  putut arăta mai multă 
credinţă. Cine are ochi de vă-
zut şi urechi de auzit, vede şi 
aude. Acum ajunge. Până şi 
Iuda a văzut ce credinţă tare 
are această cananeiancă. Ase-
meni şi Petru, puţin credincio-
sul. Şi Toma. Domnul nu a lă-
udat niciodată atât pe vreun 
apostol. Cui i-a mai spus El: 
Mare este credinţa ta? Tutu-
ror le-a spus măcar o dată: O, 
voi puţin credincioşilor ! Dar 
numai o dată ? Neam necre-
dincios şi îndărătnic! i-a mus-
trat cândva (Matei 17, 17). De 
aceea îi şi luase în ţinutul Ca-
naan: ca să-i înveţe, prin pă-
gânii necunoscători de Lege şi 
de profeţi, credinţa tare şi pu-
terea ei. Îi trecea prin şcoala 
credinţei. (…)

Biserica, astăzi
Apostolii au înţeles învă-

ţătura şi şi-au însuşit-o, dacă 
nu chiar pe dată, cu siguran-
ţă mai târziu. Au semănat cre-
dinţa în Hristos pe tot pămân-
tul. Şi-au dat viaţa pentru ea. 
S-au slăvit prin ea. Dar noi 
oare am înţeles, ne-am însu-
şit lecţia credinţei? Astăzi Bi-
serica lui Hristos este popo-
rul ales al lui Dumnezeu în 
lume, împărăţia cea nouă şi 
preoţia cea nouă. Vedeţi însă 
ce nesocotit, ce dispreţuit es-
te Hristos între popoarele creş-
tine! Vedeţi cum cei botezaţi 
au ajuns să fi e nu numai „pu-
ţin credincioşi”, ci cu totul lip-
siţi de credinţă, un popor stri-
cat. Cred în orice altceva nu-
mai în Hristos nu. Caută aju-
tor oriunde în jur, la stihiile 
şi materiile oarbe şi surde, nu-
mai la Hristos Domnul cel 
Atotputernic, nu. De aceea 
şi-au atras cumplită pedeap-
să asupră-le, ajungând pu-
trezi, răi, slabi şi ticăloşi pre-
cum erau iudeii în vremea ve-
nirii lui Hristos pe pământ. 
(…)

„Doamne, miluieşte-ne“
Ce ne rămâne de făcut no-

uă în neamul acesta fără Dum-
nezeu? Nimic altceva decât ce 
a făcut femeia cananeiancă: 
Să ne rugăm cu stăruinţă lui 
Hristos Dumnezeu cel viu şi 
atotputernic, să strigăm către 
El cu credinţă: Doamne, mi-
luieşte-ne pe noi păcătoşii! (…)

Să urmăm şi noi aşadar 
rugăciunii şi credinţei celei 
tari a femeii cananeience, să 
nu dăm înapoi nicio clipă. Să 
avem credinţă stăruitoare, ne-
contenit străduindu-ne să nu 
lăsăm focul credinţei să se ră-
cească. Să înălţăm cu stăru-
inţă rugăciune la Dumnezeu, 
pentru noi înşine, pentru în-
treaga Biserică şi pentru tot 
neamul omenesc. Iar credin-
ţa – numai credinţa – va în-
tări sufl etele noastre şi va 
scoate de la noi toată frica şi 
toată îndoiala; rugăciunea ne 
va limpezi sufl etele şi ne va 
umplea de bucurie, de gân-
duri bune şi de iubire. Fie ca 
milostivul şi de oameni iubi-
torul Iisus Domnul nostru să 
ne întărească în credinţă şi să 
audă rugăciunile noastre. A 
Lui fi e slava şi lauda, împre-
ună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, 
Treimea cea deofi inţă şi ne-
despărţită, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin.

Sf. Nicolae Velimirovici
(Titlul şi intertitlurile 

aparţin redacţiei)

(săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie)
27  Vi † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, 

împ. (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)
28 Sâ Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul
29  Du Aducerea moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. 

Filotei. Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II 
Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 8, voscr. 11

30  Lu †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan 
Gură de Aur; Sf. Sfi nţit Mc. Ipolit, ep. Romei

31  Ma Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan
1  Mi Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. 

Mc. Perpetua şi Felicitas (Post. Nu se fac nunţi)
2  Jo (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 

(Utrenie: Luca II, 25-32) (Nu se fac nunţi)

Calendar Creştin Ortodox
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Scanează codul QR 
cu smartphone-ul 

sau tableta pentru a 
citi cele mai noi ştiri 

din Sibiu!

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.

Anunțuri GRATUITE 
prin SMS! 
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ADRESĂ: 

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 ex-
terior. Oferim unele dintre cele 
mai bune salarii de pe piaţă, în 
funcţie de competenţele fi ecă-
ruia. Șantierele sunt în Sibiu. 
Oferta de muncă este pe peri-
oadă nedeterminată. 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 indus-
tria prelucrării metalelor recru-
tează sudori Mig/MAG/INOX/
TIG cu experienţă în domeniu 
și cunoștinţe minime de lb. en-
gleză. Salariul variază în func-
ţie de orele prestate. Minim 
net 450 euro/săpt., posibilita-
tea ore suplimentare. Informa-
ţii la telefon 0744-850.578

¤ Companie de transport inter-
naţional angajează șoferi C+E 
începători/cu experienţă în 
condiţii avantajoase. Diurnă + 
Angajare ofi cială cu tot pache-
tul social inclus. Transport 
dus-întors asigurat de către fi r-
mă. Se lucrează 6 săptămâni 
pe comunitate cu 2 săptaă-
mâni acasă, plătite conform le-
gii. Curse Germania – Elveţia 
sau BENELUX ( prelată sau con-
tainere). Detalii la telefon 
0729-157.428, Ionuţ

¤ Angajez instructor școala de 
șoferi, cu sau fără experienţă. 
Informaţii la telefon 
0746-085.654

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

¤ Firmă de curăţenie din Sibiu 
angajează agent de curăţenie 
pentru Magazin LIDL Mediaș. 
Căutăm persoane serioase, 
responsabile, harnice. Salariul 
este de 600 lei net. Program, 
de luni până sâmbătă, 2 ore, 
06.00 – 08.00. Relaţii la tele-
fon 0269-246.384, luni-vineri 
10.00 – 16:30.

¤ Flaro Prod angajează pentru 
punctul de lucru Dumbrăveni 
operatori asamblare. Se lucrea-
ză în 2 schimburi. CV-urile pot 
fi  trimise la adresa de e-mail: 
hr@fl aro.com sau pot fi  depu-
se la magazinul lui Peti Ștefan, 
str. Cuza Vodă, nr. 2, Dumbră-
veni. Informaţii la tefelon 
0269-220.083.

SERVICII

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

¤ Construim case pe structura de 
lemn oriunde în ţară. Casele se 
realizează la comandă, pe terenul 
proprietarului. Preţul este de 260 
euro/mp la cheie și include mate-
rialele necesare și manopera. Te-
lefon 0728-496.289

¤ Ofer transport pentru anima-
le pe toată raza judeţului Sibiu. 
Informaţii la telefon 
0747-537.059

¤ Persoană fi zică autorizată 
execută lucrări de zidărie, fa-
ianţă, rigips, piatră și instalaţii 
sanitare. Informaţii la telefon 
0753-474.862

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

¤ Broker de asigurări, efectuez 
orice fel de asigurare: asigurări 
de sănătate private cu acoperire 
internaţională și naţională, pen-
sii private, fonduri pentru studii-

s.c. LEGOCOM IMPEX S.R.L

tel: 0745/253.789
str. Dinamului nr.5, Sibiu

• Legătorie arhivistică
 conform legii 16/1996

•  Legătorie proiecte   

•  Recondiționat cărți

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 
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Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP

le copiilor, asigurări de protecţie 
a familiei, investiţii, RCA, Casco, 
locuinţe, medicale de călătorie 
etc. Tel.: 0744-396.115

¤ SC ARDEAL BOBINAJ MEDI-
AȘ, societate specializată în 
producţia de bobine și transfor-
matoare electrice, angajează în 
condiţii avantajoase personal 
cu sau fără experienţă. Cererile 
se depun la sediul din str. I.C. 
Brătianu nr. 24 – în curtea so-
cietăţii Medimpact Mediaș. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0727-881.229

SCHIMBURI

¤ Schimb casă în Porumbacu 
de Sus cu o garsonieră în Si-
biu. Tel. 0746 085573. (3.10)

TERENURI

¤ Vând teren în localitatea 
Târnava, lângă șosea, vizavi 
de staţia de autobuz. Terenul 
este în suprafaţă de aproxima-
tiv 4.000 mp. Preţul este ne-
gociabil, iar mai multe infor-
maţii se obţin la telefon: 
0734-704.946

¤ Cumpăr teren 300 mp – 1.000 
mp, la marginea Mediașului sau 
într-un sat lângă Mediaș, sau ex-
travilan. Telefon 0734-412.148

¤ Vând teren intravilan în Me-
diaș, vis-a-vis de Sala Sporturi-
lor. Informaţii la telefon 
0723-235.027

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

IMOBILIARE

¤ Caut gazdă în Sibiu, o per-
soană 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 ca-
mere, bucătărie, trei băi și ane-
xe. Garaj și bucătărie de vară 
de 40mp. Relaţii la telefon: 
0745170115.

¤ Vând casă situată în Comuna 
Târnava, strada Școlii nr 13, com-
pusă din 2 camere, bucătărie, hol, 
cămară, pivniţă, baie, apă curentă 
și grădină. Informaţii la telefon: 
0269-858.191 sau 0749-757.235

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

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

¤ Caut să închiriez cameră cu 
baie în Municipiul Sibiu.
Tel. 0742704335

¤ Închiriez apartament mobi-
lat, 3 camere, Calea Turnișoru-
lui. Telefon: 0741-547.666.

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

AUTO

Vând 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, nego-
ciabil. Tel.: 0744-890.180 ¤ 
Ofer servicii agricole, la cele 
mai bune preţuri! Zona Medi-
aș – Agnita! Nu ezitaţi să mă 
contactaţi, telefon 
0755-639.191

DIVERSE

¤ Vând mere bio din diferite 
soiuri. Preţ 3,5 lei kilogramul. 
Informaţii la telefon 
0752.531.265

¤ Se vinde mașină manuală 
de balotat fân, paie și hârtie. 
Informaţii la telefon 
0746-899.907

¤ Societate comercială vinde 

ANUNŢ DE MEDIU

INO WALDO S.R.L. cu sediul în Sibiu Str. Constitutiei Nr. 
5 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru deschidere punctului 
de lucru pentru activitatea de fabricarea de mobilă, ce se 
desfășoară în localitatea Sibiu, str. Viile Sibiului Nr. 1.

Informaţiile privind potențialul impact asupra mediului 
pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, sau e-mail: offi ce@apmsb.
anpm.ro. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul 
A.P.M. Sibiu sau pe e-mail: offi ce@apmsb.anpm.ro.

umerașe vrac (confecţionate 
din plastic, lemn, metal), diver-
se modele import Germania. 
Preţ avantajos. Informaţii la te-
lefon 0744.522.563.

¤ Vând oi Suffolk import Un-
garia, Cehia, Belgia cu Pedi-
gree (carte de origine). 
Exemplare deosebite obţinute 
din monte cu berbeci din 
Olanda, Belgia Irlanda. Preţ 
avantajos. Telefon 
0744-290.924

¤ Vând: covoare ţărănești, feţe 
de masă cusute și ţesute, cos-
tume populare ţărănești pentru 
fete și băieţi. Informaţii la tele-
fon 0747-404.347

¤ Vând miez de nucă foarte 
curat. Livrez în Mediaș, la do-
miciliu, oferim calitate. Detalii 
la telefon 0766-984.544

¤ Vând rachiu din vin vechi de 
casă, de 60 de grade, are o 
tentă galbenă fi ind ţinut în bu-
toi de frăgar, este bun pentru 
nunţi , botezuri sau alte eveni-
mente. Preţ 25 lei. Telefon 
0760-088.846

¤ Vând miere de salcâm – 
30lei/kg, polifl oră – 25 lei/kg 
și de mană – 30 lei/kg. La co-
menzi mai mari de trei kg, se 
poate livra oriunde în Mediaș. 
Telefon 0743-817.085
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Măgura Cisnădie a ce-
dat la Bistriţa-Năsăud, du-
minică, scor 29-36 (16-18), 
în faţa locului 3 în clasa-
mentul Ligii Florilor la 
handbal feminin, meci din 
cadrul rundei a 13-a, ulti-
ma a turului.

Elevele lui Weber au fă-
cut faţă presiunii din tri-
bunele arhipline (s-a jucat 
cu casa închisă) şi din te-
ren, jucând curajos. A fost 
o primă repriză echilibra-

tă, după care Gloria a reu-
şit să se desprindă la 7 go-
luri, 24-17 în minutul 36. 
Fetele noastre au refăcut 
diferenţa la 3 goluri, au 
avut atacul, însă au ratat 
şi acolo s-a „rupt“ meciul. 
La acest eşec a contribuit, 
din păcate, accidentarea 
suferită de portăriţa noas-
tră de naţională Ana Ma-
ria Măzăreanu.

Pentru Măgura Cisnă-
die au marcat: Asli Iskit-Ca-

liskan 10 goluri, M. Nea-
gu 6, Roşu 5, Jlezi, Tomes-
cu şi Bardac câte 2, Garia-
eva şi Guarieiro câte unul.

În urma acestui rezultat, 
Măgura Cisnădie încheie tu-
rul pe poziţia a 10-a, cu 4 
victorii, un rezultat de ega-
litate şi 8 înfrângeri. 

În prima etapă a returu-
lui Măgura Cisnădie va ju-
ca în deplasare, duminică 
29 ianuarie, de la ora 18, la 
Dunărea Brăila.

Măgura, pe 10 în Liga Florilor

Aflată în cantonament 
la Râmnicu Vâlcea, echi-
pa de liga secundă CSC 
1599 Şelimbăr a disputat 
duminică primul amical 
din acest an. A câştigat cu 
2-0 (2-0) în faţa echipei lo-
cale SCM Rm. Vâlcea, la 
capătul unei partide în ca-
re antrenorul „călăreţilor“ 
a rulat tot lotul avut la 
dispoziţie.

„Au dorinţă“
Stefan Visic a deschis 

scorul în minutul 31, aces-
ta reluând în plasă o min-
ge respinsă în faţă de por-
tarul gazdelor la un şut pu-
ternic semnat de tânărul 
Alexandru Luca. „Călăreţii 
roşii“ s-au desprins până la 
pauză, Jordan Gele trimi-
ţând în plasă o minge veni-
tă de la Ion Cărăruş.

„Un joc de luptă, pe un 
teren mic, cu dimensiuni 
mai mici decât cele norma-
le, dar a fost un antrena-
ment bun. Sunt mulţumit 
de cum au arătat băieţii 
din punct de vedere fi zic. 
Era normal să nu arătăm 
foarte bine pentru că a fost 
o săptămână foarte încăr-
cată. Am pus bazele pregă-
tirii fi zice în această săp-
tămână, şi mai urmează 
câteva zile până la fi nalul 
cantonamentului (…) S-a 
văzut o uşoară oboseală în 
acest meci, încă nu au ritm 
de joc. A fost primul meci 
amical după aproape două 
luni, dar au arătat bine. Pe 
mine mă bucură mult fap-
tul că au dorinţă. (…) Mai 
căutăm 1-2 jucători, spe-
răm să îi putem aduce pâ-
nă la sfârşitul acestei săp-

tămâni. Sunt în permanen-
tă legătură cu conducerea 
clubului, vorbim zilnic des-
pre ce probleme mai apar 
la echipă şi ceea ce trebu-
ie să mai rezolvăm. Sper 
ca până la fi nalul acestei 
săptămâni să creăm du-
bluri acolo unde nu sunt în 
acest moment“, a declarat 
antrennorul Claudiu Nicu-
lescu la fi nalul partidei.

Cu Cozia Călimăneşti
Partida s-a disputat pe 

„sinteticul“ din incinta Sta-
dionului Municipal din Râm-
nicu Vâlcea. CSC 1599 Şe-
limbăr continuă cantona-
mentul până vineri 27 ianu-
arie, stagiul de pregătire 
centralizat urmând să se în-
cheie cu un nou amical, de 
această dată în compania 
echipei Cozia Călimăneşti.

„Călăreţii“ câştigă în Zăvoi
CSU Sibiu s-a mobilizat 

exemplar luni seară, în de-
plasare, pentru cea mai im-
portantă victorie din acest 
sezon 85-73 (42-39) cu CSM 
Ploieşti.

Victorie de senzaţie
Cu conducerea criticată de 

o parte din fani, pe fondul mai 
multor rezultate proaste în-
registrate în acest sezon, „vul-
turii“ au reparat tot ce se pu-
tea repara la Ploieşti. Au câş-
tigat un duel „de foc“, chiar 
pe terenul adversarului di-
rect în cursa spre play-off.

Trupa lui Tomas Rinkevi-
cius a reuşit o victorie de sen-
zaţie, califi cându-se în Top 
10-ul Ligii Naţionale de bas-
chet masculin. Sibienii au 
demonstrat astfel că au în 
continuare capacitatea de 
a-şi măsura forţele cu majo-
ritatea echipelor de top din 
România, mai puţin cu U-BT 
Cluj care s-a dus „în altă li-
gă“, benefi ciind de un buget 
colosal pentru baschetul ro-
mânesc. Într-un meci de to-
tul sau nimic, CSU Sibiu a 
câştigat sferturile 1 şi 4, ul-
timul într-o manieră entuzi-
asmantă. A fost 85-73 (25-22, 
17-17, 20-21, 23-13)

Start excelent
Cu nou venitul Uţă în pri-

mul cinci, dar mai ales cu un 
Blumbergs la turaţie maxi-
mă, CSU Sibiu a ţinut în şah 
CSM Petrolul Ploieşti pe du-

rata întregii partide, pentru 
a se desprinde în câştigătoa-
re chiar în sfertul decisiv.

Sibienii au început din nou 
fantastic, 17-4 puţin după ju-
mătatea reprizei, gazdele re-
uşind apoi să recupereze pâ-
nă la fi nalul primului parţi-
al, 25-22 în favoarea CSU.

În sfertul secund, Petro-
lul a preluat conducerea, 
31-27 la capătul unui run 
de 9-0, însă Manchon şi U-
ţă au oprit declinul „vultu-
rilor“, iar scorul avea să de-
vină, puţin după jumătatea 
sfertului doi, 34-34. Sibienii 
au gestionat mai bine până 
la intrarea la cabine, iar ta-
bela a încremenit la 42-39 
în favoarea lor.

Finalul sibienilor
La reluare, partida a ră-

mas echilibrată, eforturile pe 
tabelă ale lui lui Dragoste, 
apoi ale lui Whelan fi ind anu-
late de Funderburk şi Calo-
tă. După doar 2 minute, sco-
rul devenea 47-45 pentru C-
SU. Gazdele au preluat apoi 
conducerea 48-47, însă sibi-
enii au strâns rândurile şi 
au replicat extraordinar, re-
uşind să închidă sfertul tot 
în avantaj, un 62-60 dătător 
de speranţe pentru fi nal.

Petrolul a revenit în avan-
taj în debutul ultimului par-
ţial, dar Whelan şi Blumbergs 
au întors cu două coşuri din 
interior. Cu o ultima zvâcni-
re, gazdele au făcut 68-66, 

după care Uţă a egalat pe re-
cuperare ofensivă, iar Blum-
bergs ne-a readus la condu-
cere. Whelan şi Manchon au 
sporit apoi diferenţa la cinci 
puncte. Un nou coş de senza-
ţie al lui Mitchell a ţinut Pe-
trolul în meci, însă nu pen-
tru prea mult timp, fi nalul fi -
ind gestionat cu calm de si-
bieni, care s-au impus în ce-
le din urmă la 12 puncte di-
ferenţă, scor 85-73.

Marcatori
Roberts Blumbergs a fost 

omul meciului, cu 26 de punc-
te şi 7 recuperări. Gaston 
Whelan a încheiat cu 22 de 
puncte, 4 recuperări şi 5 pa-
se decisive. Uţă a venit cu 
15 puncte şi 7 recuperări, 
Crespo cu 8 puncte, o recu-
perare şi o pasă decisivă, 
Pratt a contribuit cu 7 punc-
te, 8 recuperări şi 6 pase de-
cisive, Gavriloaia a reuşit 3 
puncte, 2 recuperări şi 2 pa-
se decisive, în vreme ce Mou-
hamed Barro, cu 3 recupe-
rări şi 3 pase decisiv şi Mi-
rel Dragoste, cu 3 recupe-
rări şi o pasă decisivă, au 
adăugat şi câte 2 puncte.

În urma acestui rezultat, 
CSU Sibiu şi-a asigurat pre-
zenţa în faza următoare a 
Ligii Naţionale de baschet 
masculin. În ultima etapă, 
„vulturii“ vor întâlni CSM 
Târgu Jiu în Sala Transil-
vania, sâmbătă 28 ianuarie, 
de la ora 20,15.

Calificaţi în Top 10!

FC Hermannstadt a ce-
dat duminică seară, în faţa 
vicecampioanei FCSB, scor 
0-1 (0-0), pe Stadionul Mu-
nicipal din Sibiu, într-un 
meci din cadrul etapei a 22-a 
a Superligii României. Echi-
pa sibiană s-a afl at la a do-
ua prezenţă în faţa fanilor 
de la inaugurarea „bijuteri-
ei”, partida jucându-se din 
nou cu casa închisă, la fel 
ca-n decembrie, 4-0 cu lide-
rul Farul Constanţa.

Ploaie deasă
Pe o vreme „câinească”, 

umedă, cu ceaţă densă, repri-
ze lungi de ploaie şi 6 grade 
Celsius în termometre, cele 
două echipe au intrat cu pla-
nuri mari în teren. Pe de-o 
parte sibienii lansaţi spre zo-
na de play-off, după ce luna 
trecută au primit o pedeapsă 
de 9 puncte penalizare pentru 
probleme fi nanciare mai vechi. 
Au fost încurajaţi şi de faptul 
că, în această rundă, toate 
echipele clasate în faţă, până 
la locul 6, au fost învinse (Sep-
si cu 0-3 la Rapid, Petrolul cu 
0-1 la Mioveni!, iar Voluntari 
cu 1-2 la Universitatea Cluj).

De cealaltă parte, echipa 
bucureşteană ţintea toate 
punctele, pentru a egala Ra-
pid, ocupanta locului 3 în 
clasament, şi a-şi recăpăta 
statutul de aspirantă la ti-
tlul din acest an.

Lovitura de începere a 
fost dată de celebrul fotba-
list Ion Gheorghe, fost la Şoi-
mii Sibiu, dar şi la Steaua 
Bucureşti.

Pe contraatac
Măldărăşanu a improvi-

zat faţă de fi nalul anului tre-
cut, fi ind nevoit să găsească 

soluţii în primul 11, Stoica, 
Antoche şi Baba Alhassan ne-
fi ind refăcuţi complet, iar 
Issah suspendat. A încercat 
un 4-4-2, cu nou venitul Ene 
în linia de fund şi Buhăcianu 
lângă Paraschiv în atac.

Sibienii au început pru-
dent, permiţând oaspeţilor să 
preia iniţiativa. Prima ocazie 

a meciului a venit însă pe con-
traatac, Balaure (10) animând 
tribunele cu un şut de la 20 
metri, respins de Târnovanu. 
În minutul 25, Buhăcianu a 
scăpat pe stânga, a trimis în 
centru la Balaure, mingea a 
ajuns la Paraschiv care a alu-
necat în momentul şutului, 
fi ind trădat de gazon.

FCSB a continuat să pre-
seze, FC Hermannstadt a 
replicat pe contraatac, dar 
tabela a rămas îngheţată 
până la pauză, scor 0-0.

Ocazie mare
La reluare, FC Hermann-

stadt a schimbat registrul tac-
tic, vârful Buhăcianu lăsând 

locul lui Petrişor Petrescu. La 
FCSB s-au produs 2 schim-
bări, Pintilii fi ind nemulţumit 
de nou venitul Sorescu şi de 
golgheterul Compagno, anihi-
lat complet de fundaşii noştri 
centrali. Tot bucureştenii au 
fost vioara întâi, dar pe con-
tră sibienii au ratat o ocazie 
imensă, Petrescu fi ind la un 
pas de golul etapei şi poate a 
campionatului. Şutul său vi-
olent, din 28 de metri, s-a dus 
către încheietura barelor, ni-
merind transversala.

Pintilii, inspirat
Sibienii au rămas pericu-

loşi pe contraatac, tăind ast-
fel elanul bucureştenilor. Din 
păcate, Balaure „s-a tăiat“ şi 
a cerut schimbare în minutul 
65, fi ind înlocuit cu Bărbuţ, 
jucătorul adus în această iar-
nă de la Sepsi OSK Sfântu 
Gheorghe. Iar cum un necaz 
nu vine niciodată singur, FCSB 
a dat lovitura decisivă. Pinti-
lii a operat noi modifi cări tac-
tice, i-a aruncat în luptă pe Fl. 
Coman şi Omrani (75), ulti-
mul reuşind să surprindă a-
părarea noastră şi să înscrie: 
0-1. Din pasa lui Coman! S-a 
dovedit a fi  punctul decisiv.

În urma acestui rezultat, 
FC Hermannstadt rămâne 
pe locul 9 în clasament, cu 
24 de puncte, la 8 lungimi 
de poziţia a 6-a care asigu-
ră prezenţa în play-off.

În foame de puncte, în Bănie
FC Hermannstadt reia urcușul spre zona de play-off, sâmbătă, în deplasare, 
cu CS Universitatea Craiova. Duminică a pierdut, pe Municipal, 0-1 cu FCSB, scor 0-1 (0-0). 

Pentru etapa a 23-a, echipa sibiană are meci progra-
mat la Craiova, cu CS Universitatea. Gazdele au pus bile-
tele în vânzare şi pregătesc cu încredere partida, deşi 
există posibilitatea să o piardă la „masa verde“, pentru 
nerespectarea regulamentului în ceea ce priveşte numirea 
unui nou antrenor în termen de 30 de zile de la demisia 
sau demiterea celui anterior. Cu Mirel Rădoi plecat pe 8 

decembrie, gruparea din Bănie nu îl înregistrase pe Eugen 
Neagoe până la începutul săptămânii, timp în care banca 
tehnică a fost asigurată de Dragoş Bon şi Ionuţ Stancu, 
ambii fără licenţă PRO. Cel mai probabil, partida se va 
disputa, sibienii plecând cu şansa a doua, chiar dacă şi 
oltenii au pornit cu stângul în acest an, 0-1 la Botoşani. 
Partida e programată sâmbătă 28 ianuarie de la ora 20.

Cu CS Universitatea Craiova

Filmul meciului
min 10 Balaure îl încearcă 

pe Târnovanu cu un şut din a-
fara careului, portarul bucu-
reştenilor respinge

min 11 Centrare la bara a 
doua, reia Buhăcianu dar 
Târnovanu se opune din nou

min 25 Paraschiv alunecă 
la 16 metri în momentul şutu-
lui, fi ind trădat de gazon

min 28 FCSB iroseşte pri-
ma sa ocazie, Letica rezolvând 
o minge grea în 6 metri

min 42 Compagno ratează 
ocazia reprizei, fi ind blocat în 
careul mic. Mingea trimisă de 
Miculescu se scurge prin faţa 
porţii sibiene şi iese afară

min 52 Petrişor Petrescu a 
nimerit transversala, cu un 
trasor de la 28 de metri

min 63 Oroian îl întinde pe 
Târnovanu cu un şut în diago-
nală de la marginea careului 
de 16 metri lateral stânga

min 75 Nou intratul 
Omrani deschide scorul la o 
fază analizată cu sistemul VAR, 
după o pasă venită de la Fl. 
Coman: 0-1
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