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Ion Gheorghe: „Atunci 
jucai şi pentru spectatori, 
şi pentru spectacol!”

A dat lovitura de începere la recentul meci de pe Stadionul Municipal dintre FC Hermannstadt 
şi FCSB, dar sibienii şi-l amintesc ca fiind una dintre legendele fotbalului autohton.
Născut la 18 iunie 1958 la Făgăraş, Ion Gheorghe şi-a dedicat întreaga viaţă sportului 
cu balonul rotund, iar când s-a retras de pe teren a devenit profesor de educaţie fizică 
în Sibiu. Nu a abandonat însă sportul care l-a consacrat, ci şi-a deschis o şcoală de fotbal 
unde antrenează copii pe care vrea să îi îndrume pe drumul performanţei.
Ion Gheorghe a rememorat, pentru cititorii Mesagerului de Sibiu, cele mai frumoase meciuri ale sale 
şi momente mai puţin cunoscute din culisele de odinioară ale sportului rege.  Pagina 5

Pentru încurajarea şi mo-
tivarea copiilor schiori şi 
snowboarderi, Arena Platoş 
Păltiniş a lansat sezonul tre-
cut un concurs nou, dedicat 
exclusiv copiilor cu vârste 
sub 14 ani. La prima ediţie 
au participat 100 de copii, 
care s-au bucurat de trase-
ul special amenajat pentru 
acest concurs. Concursul se 
desfăşoară în 2 manşe în ca-
re concurenţii parcurg indi-
vidual traseul de concurs. 
Manşa de califi cări presu-
pune în parcurgerea trase-
ului de concurs contracrono-
metru. Primii 10 concurenţi 
din fi ecare categorie se cali-
fi că pentru manşa fi nală. 
Manşa fi nală presupune par-
curgerea traseului de con-
curs contracronometru iar 
ordinea de start este în or-
dine inversă a rezultatelor 
din califi cări. Traseul va fi  
construit din elemente spe-
cifi ce traseelor de cros, cu 

valuri, step-up-uri, kickere 
şi schimbări de pantă, fi ind 
creativ şi distractiv pentru 
toţi copii care schiază sau 
se dau pe snowboard. Eve-
nimentul va avea loc sâm-
bătă, 4 februarie, iar copiii 
vor fi  împărţiţi pe patru ca-
tegorii de vârstă, 7-8, 9-10, 
11-12 şi 13-14 ani. Înscrie-
rile se pot face online, în 
avans, sau în ziua evenimen-
tului începând cu ora 9, în 
Apreski.

Superspectacol
Weekendul trecut Cei mai 

spectaculoşi snowboarderi 
şi freeskieri s-au întrecut în 
weekend la Arena Freestyle 
Open. concurenţii au putut 
alege, la fi ecare coborâre, fi e 
linii cu elemente mai grele, 
fi e mai uşoare. Califi cările 
s-au desfăşurat în două man-
şe iar cea mai bună a fost 
luată în considerare pentru 
stabilirea fi naliştilor.

Cei califi caţi în fi nală au 
avut de parcurs trei manşe, 
cel mai bun rezultat fi ind lu-
at în considerare pentru sta-
bilirea clasamentului fi nal. 
Trick-urile concurenţilor au 
fost jurizate de Vladimir 
Brezovski şi Dan Anton la 
categoria snowboard şi de 

Pap Koppany şi Radu Făr-
căşan la categoria ski. Majo-
ritatea concurenţilor au ve-
nit din Sibiu însă pe lista de 
start s-au regăsit şi sportivi 
din Miercurea Ciuc, Baia Ma-
re, Bistriţa şi Braşov. Cel mai 
mic concurent a avut 7 ani 
iar cel mai în vârstă, 65.

Kids Race, în weekend la Arena Platoș
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Ciprian Faraon: Analiză asupra propunerii de buget local a municipiului Sibiu
Am analizat zilele acestea pro-

punerea de buget local a muni-
cipiului Sibiu, în mare măsură 
activităţile supuse fi nanţării sunt 
rezultatul nevoilor comunităţii. 
Pare a fi  un buget echilibrat, 
sper ca şi execuţia bugetară să 
fi e întocmai, totuşi am câteva 
observaţii/recomandări. Desigur, 
acestea reprezintă viziunea mea, 
cum aş proceda eu dacă aş fi  la 
cârma urbii.

Piata Cibin – nu înteleg de ce se 
amână anual investiţia în Piaţa Ci-
bin, cea mai importantă Piaţă Agro-
alimentară din Municipiul Sibiu. 
Singura sumă alocată este cea de 
2.500.000 lei, dar care acoperă doar 
concursul de soluţii, PUZCP, SF, 
PT, DE, studii de amenjare a teri-
torului, în cadrul proiectului Con-
struire, Parcare şi Restructurare 
Piaţa Agrolimentară Cibin. Se vor-
beşte de reconstrucţia pieţei de cel 
puţin 4 ani, însă noi suntem tot la 
faza de studii şi propuneri de solu-
ţii. Este nu doar o nevoie acută a 
comunităţii sibiene, fi ind o aşeza-
re care lasă mult de dorit din punct 
de vedere al facilităţilor, al arhitec-
turii, dar este şi o atracţie pentru 
turiştii veniţi în Sibiu, care sunt 
ataşaţi de produsele locale. Odată 
ajunşi în această piaţă, entuzias-
mul dispare. Tot felul de anexe, pe 
post de spaţii comerciale, insalu-
bre şi inestetice, pline de panouri 
publicitare, fi ecare după propria-i 
voinţă şi gust. Ce să mai spun des-
pre cârciumile cu muzică lăutăreas-
că sau manele, tarabele acoperite 
cu plase şi umbrele de tot felul, to-
aletele în care nu îndrăzneşti să co-
bori, un peisaj nedemn pentru un 
oraş cultural. Personal, aş inista 
foarte mult pe acest capitol, pen-
tru că aşa cum se prezintă acum, 
lasă mult de dorit.

Mi-ar fi  plăcut să văd o alocare 
bugetară mult mai mare, acţiuni-
lor de promovare a Sibiului, atât 

la nivel naţional, cât şi internaţi-
onal. Sumele mi se par a fi  mult 
prea mici în rapot cu avantajele 
pe care le-ar genera o promovare 
serioasă, amplă, susţinută. Pier-
dem tot mai mulţi turişti, scade 
interesul pentru Sibiu, prin urma-
re, pierde economia locală. Ca o-
rice brand, pentru a putea fi  „con-
sumat”, trebuie întreţinut şi pro-
movat continuu, atât pe pieţe noi, 
cât şi pe cele existente. Ori, acest 
lucru se face cu multă modestie.

Rămân la părerea că serviciul 
accesări granturi şi fonduri europe-
ne din cadrul Primăriei Sibiu este 
departe de a fi  unul competitiv, mul-
te dintre investiţiile menţionate în 
propunerea de buget, putându-se 
realiza cu bani europeni sau guve-
namentali. S-a ales, totuşi, varian-
ta mai comodă, decontarea cheltu-
ielilor din încăsările la bugetul lo-
cal, în detrimentul atragerii de ve-
nituri din fonduri europene sau gran-
turi. Însă acei bani puteau fi  alocaţi 
mult mai uşor şi mai rapid proiec-
telor care fi e sunt urgente, fi e nu 
pot fi  fi nanţate din bani europeni.

Nu îmi este foarte clar ce cre-
dite mai avem angajate la nivelul 
municipalităţii, sunt credite exter-
ne, însă pot observa că plătim do-
bânzi de peste 1 milion de euro /
an. Cred că şi aici, mai ales în con-
textul economic european, mondi-
al, cu o criză întrevăzuta la nivel 
mondial, ar trebui să arătăm o mai 
mare prudenţă şi să achităm an-
ticipat din creditele contractate, 
pentru a reduce expunerea si a di-
miniua costurile. Cu aţât mai mult 
cu cât înregistrăm excedent buge-
tar în fi ecare an, cel puţin de câţi-
va ani încoace.

Nu am văzut nimic legat de par-
cul din zona Valea Săpunului, un 
parc lăsat la voia întâmplării, un 
parc de care s-ar bucura multă lu-
me. Înţeleg că este în zona limi-
trofă şi că de acest parc se vor bu-

cura şi locuitorii Şelimbărului, în-
să cred că trebuie să avem o abor-
dare mult mai matura şi să nu ne-
glijăm o astfel de investiţie. Însă, 
nu este singurul parc care ar pu-
tea fi  adus la standarde europene.

M-aş orienta totodată spre in-
vestiţii in zonele limitrofe, carti-
erele vechi, destul de neglijate de 
autorităţi. Sunt zone cu mulţi oa-
meni simpli, cu venituri modes-
te, însă toţi sunt cetăţeni ai Sibi-
ului şi ar trebui să se poata bu-
cura de intervenţia autorităţilor 
locale pentru a le crea un mediu 
mai sigur, mai curat, mai modern.

Mi-ar fi  plăcut să vad în propu-
nerea de buget că se lucreză la pro-
iectul Centrul de Spectacole şi Con-
ferinţe, care sa înlocuiasca Teatrul 
Radu Stanca, dar nu am regăsit 
nimic în acest sens, deşi tot ceea 
ce se întâmplă în jurul teatrului, 
aduce atat de multă plus valoare 
Sibiului, vieţii culturale, vieţii e-
conomice. Personal as fi  fost adep-
tul construirii în locul stadionului 
acest centru de spectacole si con-
ferinte, stadionul putând fi  con-
struit într-o zonă mai puţin aglo-
merată, cum ar fi  Calea Poplăcii. 
Ambele proiecte puteau fi  constru-
ite prin Compania Naţională de 
Investiţii, prin accesare de fon-
duri europene. Nu vreau să fi u în-
ţeles greşit, sunt mândru de sta-
dionul Sibiului, chiar cred ca era 
nevoie de un stadion construit la 
aceste standarde, însă eu aş fi  in-
teles sa fi u mai concentrat spre a 
chetui bani nerambursabili, iar 
banii colectaţi din taxe şi impozi-
te să-i orientez spre proiecte ca-
re sunt urgente, care nu sunt li-
mitate de fi nanţator.

Personal, aş fi  insistat şi mai 
mult pe modelul de bugetare par-
ticipativă, în care să invit locui-
torii oraşului să vina cu propu-
neri de fi nanţare a unor obiecti-
ve ce îmbunătăţesc viaţa sibie-

nilor; să invit organizaţiile non-
guvernamnetale care reprezintă 
interesele comunităţii sibiene, 
să-i invit pe reprezentanţii co-
munităţii sibiene în Parlamen-
tul României, pe consilierii lo-
cali, că tot i-am votat şi le-am 
dat încrederea să ne reprezinte, 
să-şi aducă şi ei contribuţia.

O altă observaţie ar fi nive-
lul de taxare şi impozitare a me-
diului de afaceri local, lăsat si 
acest an la nivelul maxim per-
mis de lege. Suntem, cred, prin-
tre puţinele oraşe care împovă-
rează mediul de afaceri loc la 
un nivel maxim prevăzut de le-
ge. De parcă nu sunt suficiente 
taxele, contributiile si impozi-
tele datorate la bugetul central. 
Sunt adeptul reducerii acestor 
taxe şi impozite, mediul de afa-
ceri local trebuie susţinut în a-
ceste vremuri greu încercate, 
suplimentar cred că în acest fel 
alţi investitori ar considera Si-

biul şi mai atractiv pentru dez-
voltarea de noi afaceri.

Închei prin a menţiona că aş 
fi  vrut să văd fi nanţate proiec-
te/programe, în cooperare cu al-
te instituţii ale statului, care să 
genereze mai multă siguranţă 
cetăţenilor. Consumul de dro-
guri în şcoli, actele de violenţă, 
infracţiunea de tâlhărie au cres-
cut, sibienii se confruntă tot mai 
mult cu astfel de situaţii. Cred 
că este şi rolul administraţiei lo-
cale să fi nanţeze acţiuni/progra-
me de prevenţie, de combatere, 
astfel încât copiii noştri să fi e în 
siguranţă, să-şi dorească să ră-
mână în acest oraş frumos.

Toate cele de mai sus nu sunt 
menţionate într-o notă critică, 
apreciez munca şi efortul auto-
rităţilor locale. Expunerea con-
stituie gândurile mele, viziunea 
mea asupra construcţiei buge-
tului, cum aş proceda eu dacă 
aş conduce urbea.

Raluca Turcan: Voi depune o nouă iniţiativă legislativă 
pentru dezvoltarea unui program naţional de sprijin 
pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate!
Voi depune, în parteneriat cu 
Ministerul Investiţiilor şi 
Fondurilor Europene şi cu sus-
ţinerea parlamentarilor PNL, 
o nouă iniţiativă legislativă 
pentru crearea unui nou pro-
gram naţional de sprijin pen-
tru copiii cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate. Avem 
fonduri europene, în valoare 
de câteva milioane de euro, pe 
cel puţin 10 ani de acum înain-
te, pentru sprijinirea directă a 
copiilor care au rămas în grija 
bunicilor sau rudelor acasă. Ei 
au nevoie de sprijin suplimen-
tar pentru a-şi continua studii-
le, pentru a se integra şi pen-
tru a trece mai uşor peste tra-
uma despărţirii de părinţi.

În acest moment, riscurile 
ca aceşti copii să aibă multe 
absenţe, să înregistreze rezul-
tate scăzute la şcoală sau chiar 
să abandoneze studiile sunt 
foarte mari. În plus, foarte mul-
ţi se autoizolează şi pot suferi 
de anumite tulburări emoţio-
nale şi comportamentale.

Conform datelor furnizate de 
ANDPDCA, în decembrie 2020, 

erau înregistraţi un număr to-
tal de 75.136 copii cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinăta-
te. Pe de altă parte, Ministerul 
Educaţiei într-o evaluare para-
lelă arată că cifrele sunt mult 
mai mari decât ale ANDPDCA. 
În decembrie 2017, acestea in-
dicau existenţa unui număr de 
159.038 de copii cu părinţii ple-
caţi în străinătate.

Situaţia este extrem de gra-
vă, chiar dacă luăm în calcul 
primele cifre – aproape 30% din-
tre copii erau complet lipsiţi de 
grija părintească: 13.253 aveau 
ambii părinţi plecaţi în străi-
nătate, 9.409 proveneau din fa-
milii în care părintele unic sus-
ţinător era plecat. 3.047 de co-
pii aflaţi singuri acasă au ajuns 
în sistemul de protecţie specia-
lă (din care 647 în centre de pla-
sament şi 568 în grija asisten-
ţilor maternali).

Aceşti copii au nevoie de un 
sprijin specializat. Iar orice pro-
gram trebuie să fi e susţinut de 
fonduri concrete. Prin noul pro-
gram pe care îl vom legifera ne 
asigurăm că banii europeni vor 

fi  cheltuiţi în benefi ciul direct al 
acestor copii prin diverse progra-
me educaţionale, de asistenţă de 
specialitate, tabere, rechizite şi 
materiale pentru învăţare, spri-
jin de pachete integrate (af-
ter-school, masă, consiliere etc).

Am convingerea că, la fel cum 
a fost privit la început, cu scep-
ticism, proiectul „Masa la Şcoa-
lă”, în timp şi acest program na-
ţional va fi susţinut de toţi co-
legii şi, mai ales, îşi va demon-
stra utilitatea.

În plus, reamintesc că am de-
pus, încă din sesiunea trecută, 
câteva proiecte de legi care vin 
în sprijinul pensionarilor cu ve-
nituri mici, flexibilizarea şi sim-
plificarea relaţiilor de muncă, 
suport pentru angajatori şi an-
gajaţi în vederea păstrării locu-
rilor de muncă în caz de alertă 
sau urgenţă. Acestea au trecut 
deja de votul Senatului şi au 
ajuns în dezbatere la Camera 
Deputaţilor. Le voi urmări şi 
susţine în comisiile de speciali-
tate şi în plen.

Toate aceste proiecte vin să îm-
bunătăţească viaţa oamenilor!

PUBLICITATE
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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 spaţii pentru comerţul 
stradal de legume, fructe și fl ori.

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

Consultaţii oftalmologice gratuite, la sediul PSD Sibiu
PSD facilitează accesul gra-

tuit al sibienilor la consultaţii 
oftalmologice, acordate de un 
medic primar şi personal medi-
cal de specialitate.

Consultaţiile vor avea loc la se-
diul PSD, din strada Samuel von 
Brukenthal nr. 2-4, în zilele de 7 
şi 21 februarie, între orele 15:00 
şi 19:00. Cei care doresc să bene-
fi cieze de aceste servicii medica-
le sunt invitaţi să se înscrie, în-
cepând de astăzi, la sediul PSD, 
între orele 09:00 şi 12:00, pentru 
a fi  programaţi.

Echipa medicală asigură ur-
mătoarele servicii:
¤ consult oftalmologic pentru sta-
bilirea dioptriilor

¤ măsurarea tensiunii oculare
¤ examinarea fundului de ochi
¤ monitorizarea şi tratamentul 
pacienţilor cu glaucom
¤ monitorizarea şi tratamentul 
pacienţilor cu diabet
¤ diagnosticarea şi monitoriza-
rea pacienţilor cu afecţiuni ocu-
lare cronice
¤ diagnosticarea si monitorizarea 
pacienţilor cu cataractă

Datorită complexităţii exame-
nului medical, pot fi  consultaţi, 
în medie, 3 pacienţi pe oră. În 
funcţie de numărul solicitărilor, 
programul va fi  extins şi în luni-
le următoare.

Organizaţia Judeţeană 
PSD Sibiu

Doar 13 din 93 de proiecte 
depuse, fi ind pe listă 
9 comune, oraşele 
Agnita şi Avrig, municipiul 
Sibiu – cu cea mai mică 
sumă alocată în acest 
moment, pentru 
„Reabilitarea drum 
vechi, trotuare, zid 
de sprijin şi iluminat 
public Păltiniş“ 
şi Consiliul Judeţean – 
cu reabilitarea drumului 
judeţean DJ141C- 
limită judeţul Alba.

Cam 1 din 7
Până acum, din judeţul 

Sibiu au fost depuse spre 
finanţare 93 de proiecte în 
valoare de 930.693.157,74 
lei. „Ministrul dezvoltării, 
lucrărilor publice şi admi-
nistraţiei, domnul Cseke 
Attila, a semnat până la 
data de 27.01.2023 un nu-
măr de 13 contracte de fi-
nanţare în valoare totală 
de 162.298.852,77 lei.“, a 
transmis Instituţia Prefec-
tului – Judeţul Sibiu.

Contractele semnate vi-
zează reabilitarea şi mo-
dernizarea străzilor şi dru-
murilor de interes local şi 
judeţean, construirea şi re-
facerea unor podeţe, mo-

dernizarea şi extinderea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, precum şi extinde-
rea reţelelor de canaliza-
re menajeră.

Investiţii 
în infrastructură

„Programul Naţional de 
Investiţii ”Anghel Saligny” 
are ca obiectiv moderniza-

rea comunităţilor locale 
prin realizarea de investi-
ţii în infrastructura loca-
lă, drumuri judeţene şi lo-
cale, infrastructura de a-

pă şi canalizare, staţii de 
epurare a apei, extinderea 
reţelei de distribuţie a ga-
zelor naturale. Prin imple-
mentarea acestuia se asi-

gură creşterea calităţii vie-
ţii în localităţile de pe ra-
za judeţului Sibiu“, a ara-
tă Instituţia Prefectului – 
judeţul Sibiu.

Bani pentru judeţul Sibiu
 Prefectura Sibiu a dat publicităţii lista proiectelor din judeţ care beneficiază de finanţare, 
în cadrul Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Doar 13 din cele 93 de proiecte depuse la nivelul judeţului Sibiu au primit fi nanţare 
prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”

• Modernizare drumuri comunale DC24A şi DC24 – sector I în co-
muna Hoghilag (jud. Sibiu) – 13.197.044,23 lei;
• Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni din 
comuna Loamneş (jud. Sibiu) – 10.500.000 lei;
• Amenajare alei în localitatea Mârşa (jud. Sibiu) proiect depus de 
U.A.T. Avrig– 3.641.350 lei,
• Sistem de canalizare menajeră în localităţile Ruja şi Coveş din 
oraşul Agnita (jud. Sibiu) – 4.398.957,15 lei;
• Sistem de canalizare menajeră în localităţile Merghindeal şi Dealu 
Frumos din comuna Merghindeal (jud. Sibiu) – 17.005.036,61 lei;
• Modernizarea străzilor în comuna Axente Sever (jud. Sibiu) – 
7.559.440 lei;
• Modernizare străzi de interes local, podeţe şi trotuare în localita-
tea Laslea (jud. Sibiu) – 9.378.246,13 lei;
• drumuri de interes local, comuna Cârţişoara, judeţul Sibiu – 
8.000.000 lei;
• Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Sadu, cartier 
Tocile – 28.000.000 lei;
• Modernizare drumuri publice în interiorul localităţilor Racoviţa şi 
Sebeşu de Sus în comuna Racoviţa, judeţul Sibiu – 10.500.000 lei;
• Reabilitarea drum vechi, trotuare, zid de sprijin şi iluminat public 
Păltiniş – UAT Sibiu – 2.510.579,73 lei;
• Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel, judeţul 
Sibiu – 10.500.000,00 lei;
• Reabilitare drum judeţean DJ141C- limită judeţul Alba – Broşteni – 
Bogatu Român – intersecţie DJ107B – unitatea administrativ-teritori-
ală judeţul Sibiu prin Consiliul Judeţean Sibiu – 37.108.198,92 lei.

Contractele semnate:

PUBLICITATE
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PUBLICITATE

CUM SE FACTUREAZĂ CONSUMUL DE ENERGIE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2023
De la 1 ianuarie 2023 şi până la 31 martie 2025, con-

form prevederilor legii 357/2022, se schimbă modul de fac-
turare pentru consumul de energie. Pe baza acesteia, toţi 
clienţii casnici Enel Energie si Enel Energie Muntenia benefi -
ciază automat de plafonarea preţului fi nal la energie electri-
că și gaze naturale, în funcţie de consumul lor, astfel:

Energie electrică:
 Clienţii cu un consum lunar cuprins între 0 şi 100 kWh 

inclusiv – plătesc maximum 0,68 lei/kWh (cu taxe incluse)
 Clienţii cu un consum lunar cuprins între 100,01 şi 300 

kWh inclusiv – plătesc maximum 0,80 lei/kWh pentru con-
sumul lunar cuprins între 100,01 şi 255 kWh și maximum 
1,3 lei/kWh pentru consumul cuprins între 255 kWh și 300 
kWh (cu taxe incluse)
 Clienţii cu un consum lunar care depăşeşte 300 kWh 

– maximum 1,3 lei/kWh (cu taxe incluse)
Dacă preţul din contractul în vigoare la energie electrică 

este mai mic decât preţul fi nal rezultat prin legislaţia în vi-
goare (Legea 357/2022), se aplică preţul din contract.

Este foarte important de știut că, începând de la 1 ianu-
arie 2023, pentru calcularea plafonării preţului fi nal factu-
rat, se ia în calcul consumul de energie electrică realizat în 
luna pentru care se efectuează facturarea.

Gaze naturale:
Toţi clienţii casnici benefi ciază în continuare de un preţ fi -

nal facturat plafonat de 0,31 lei/kWh (cu taxele incluse).

Cine trebuie să depună documente pentru 
a se încadra în prima categorie de plafonare?

Sunt în continuare trei categorii de consumatori care es-
te nevoie să depună diverse documente pentru a benefi cia 
de plafonarea preţului la energie electrică de 0,68 lei/kWh, 
indiferent de consum:

a. Familiile monoparentale
Familia formată din persoana singură și copiii afl aţi în în-

treţinerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, co-
pil cu vârsta de până la 18 ani; limita de vârstă se prelun-
gește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmea-
ză o formă de învăţământ.

Este necesar să depună:
• Cerere
• Declaraţie pe propria răspundere
b. Clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii 

cu vârsta de până în 18 ani; limita de vârstă se prelungește 
până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o 
formă de învăţământ.

Este necesar să depună:
• Cerere
• Declaraţie pe propria răspundere
c. Clienţii casnici care au nevoie de aparate medicale
Aceștia sunt clienţii casnici la al căror loc de consum locu-

iesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipa-
mente medicale alimentate de la reţeaua electrică.

Este necesar să depună:
• Cerere
• Confi rmare din partea medicului specialist
În cazul acestei categorii de clienţi, depunerea documen-

telor de mai sus nu înlocuiește procedura prevăzută de Le-
gea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie soci-
ală pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Pentru toate cele trei categorii de mai sus, confi rmarea 
din partea medicului, cererea și declaraţia pe propria răs-
pundere se depun o singură dată, nu este nevoie să fi e de-
puse în fi ecare lună. Documentele pot fi  transmise furnizo-
rului de energie electrică oricând, însă preţul fi nal facturat 
plafonat se va aplica de la data de întâi a lunii următoare 
celei în care s-au depus documentele menţionate.

Clienţii casnici Enel Energie și Enel Energie Muntenia ca-
re se înscriu în categoriile enumerate pot trimite documen-
tele pe adresa plafonarecasnic@enel.com sau le pot depu-
ne în magazinele Enel.

Consumatorii pot fi  încadraţi într-o categorie de 
plafonare într-o lună şi în altă categorie, în altă lună?

Încadrarea în categoriile de plafonare poate varia de la 
lună la lună. De exemplu, dacă într-o lună consumul se în-
cadrează între 0 și 100 kWh (inclusiv), atunci clientul va be-
nefi cia pentru luna respectivă de un preţ fi nal facturat pla-
fonat de 0,68 lei/kWh (cu taxele incluse). Dacă, în luna ur-
mătoare, consumul de energie electrică se încadrează între 
100,01 și 255 kWh, consumatorul va benefi cia pentru luna 
respectivă de un preţ fi nal facturat plafonat de 0,80 lei/kWh 
(cu taxele incluse).

Mai multe informaţii actualizate despre noile măsuri în ener-
gie pot fi  accesate pe site-ul www.enel.ro, secţiunea Plafonare 
(https://www.enel.ro/enel-energie/ro/plafonare.html).

Consumul de energie electrică din decembrie, 
facturat pe baza unor măsuri legislative diferite

Deoarece, începând cu data de 16 decembrie 2022, au in-
trat în vigoare noi prevederi legislative legate de modul de 
calcul al plafonării preţurilor la energie electrică, consumul din 
perioada 1-15 decembrie 2022 este facturat de către Enel 
Energie și Enel Energie Muntenia pe baza OUG 27/2022, în 
vigoare pentru acel interval. Astfel, pentru prima parte a lu-
nii decembrie, facturile emise au luat în calcul consumul esti-
mat prin convenţia de consum agreată de client.

Pentru a aplica in mod corect plafonarea, conform legii, 
furnizorii Enel implementează în prezent cele mai noi preve-
deri în sistemul informatic. Ca urmare, consumul din cea de-a 
doua jumătate a lunii decembrie 2022 se va regăsi pe fac-
tura pe care clienţii o vor primi în luna februarie, odată cu 
consumul de energie electrică pentru luna ianuarie 2023, în 
acord cu Legea 357/2022 și OUG 192/2022.

Foarte important! Plafonarea se va aplica pentru fi ecare 
lună în parte, nu se vor cumula consumurile! Asadar, pentru 
luna decembrie se va efectua regularizarea și se va aplica pla-
fonarea corespunzătoare, ţinând cont de măsurile legislative 
care au fost în vigoare pe parcursul acelei luni. În mod ase-
mănător, pe factura pe care clienţii o vor primi în luna februa-
rie se va regăsi, pe o linie separată, și consumul corespunză-
tor lunii ianuarie, împreună cu plafonarea lunii ianuarie.

Consiliul Judeţean Sibiu 
a anunţat că, la expirarea 
termenului-limită de depu-
nere a ofertelor pentru 
construirea şi echiparea 
medicală a Noului Spital 
Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu, două 
asocieri de fi rme au depus 
documentaţiile prin 
intermediul Sistemului 
Electronic de Achiziţii 
Publice (SEAP): 
CON-A Operations 
şi Özaltin (Turcia).

Despre 
CON-A Operations

CON-A Operations este li-
derul primei asocieri la care 
au aderat alte 62 de fi rme în 
calitate de ofertanţi sau sub-
contractori. Între acestea se 
afl ă şi fi rmele sibiene CON-A, 
CON-A Productions, CON-A 
Mep, Condesign, Gama IT, 
Sobis şi Electro-Con Impex. 
În portofoliul Grupului 
CON-A, se afl ă obiective de 
referinţă din domeniul me-
dical (Spitalul Orăşenesc „Sf. 
Spiridon” Mioveni, extinde-
rea Spitalului Judeţean Al-

ba-Iulia, Centrul Medical 
Ares Cluj-Napoca, Centrul 
de cercetare şi producţie so-
luţii perfuzabile B. Braun 
din Sânandrei, Timiş) infras-
tructurii sportive (stadioane-
le din Sibiu, Craiova şi Târ-
gu Jiu, Cluj Arena şi Sala 
Polivalentă din Cluj), busi-
ness (Centrul de Afaceri Si-
biu), turism (Hotel Ramada 
Sibiu), transport (terminalul 
Aeroportului Internaţional 
Sibiu), industrie (fabrici de 
componente în Sebeş, Jucu 
şi Blaj) şi comerţ (Centrul 
Comercial Coral Constanţa).

Despre Özaltin
Özaltin Insaat Ticaret Ve 

Sanayi AS din Turcia este li-
derul celei de-a doua asocieri 
din care fac parte alte 33 de 
companii care au calitatea de 
ofertanţi sau de subontrac-
tori. 32 dintre acestea sunt 
din România şi una din Tur-
cia. Özaltin are o activitate 
intensă în construcţia de clă-
diri publice, autostrăzi, bara-
je, în exploatări miniere, de-
ţinând în acelaşi timp un lanţ 
hotelier în regiunea Antalya.

Între cele mai mari con-
strucţii realizate de Özaltin, 

se numără Centrul Medical 
din Isparta, Turcia, cu o su-
prafaţă de 40.000 de metri 
pătraţi şi 1.000 de paturi, pre-
cum şi un complex de aproa-
pe 30.000 de metri pătraţi, cu 
202 apartamente rezidenţia-
le şi 2.500 de metri pătraţi de 
birouri, edifi cat în Minsk.

În analiză
Analiza ofertelor depuse 

de liderii celor două asocieri 
se va face într-un interval ce 
nu va depăşi 90 de zile, comi-
sia de licitaţie fi ind alcătuită 
din specialişti ai Consiliului 

Judeţean Sibiu şi din repre-
zentanţi ai fi rmei care a rea-
lizat proiectul tehnic şi ai ce-
lei de consultanţă. Demn de 
precizat este faptul că în co-
misie va fi  şi un reprezentant 
al Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu.

„Suntem singura adminis-
traţie judeţeană din România 
care are un proiect de spital 
nou în faza de analiză a ofer-
telor de construire şi echipa-
re medicală. După stabilirea 
câştigătorului, contractul va 
fi  semnat cu clauză suspensi-
vă, urmând ca lucrările să în-
ceapă imediat după ce avem 
asigurată sursa de fi nanţare. 
Aceeaşi strategie am avut-o şi 
în cazul actualei extinderi a 
Aeroportului Internaţional Si-
biu, care ne-a permis să fi m 
cu un pas înainte, să accesăm 
toţi banii disponibili pe acest 
segment şi să demarăm rapid 
lucrările”, a declarat Daniela 
Cîmpean, preşedinta Consi-
liului Judeţean Sibiu.

Buget uriaş
Bugetul estimat Contrac-

tul de construire şi echipa-

re medicală a Noului Spital 
Judeţean Sibiu este 449,15 
milioane de Euro + TVA, în-
să sursa de fi nanţare nu es-
te încă asigurată.

Reprezentanţii Consiliu-
lui Judeţean Sibiu susţin că 
instituţia va solicita fi nanţa-
re europeană prin Progra-
mul Operaţional Sănătate şi 
accesarea unui împrumut gu-
vernamental de la Banca Eu-
ropeană pentru Investiţii.

Investiţia vizează ame-
najarea unui spital cu 4 cor-
puri de clădire, fi ecare având 
5 etaje, însumând 805 pa-
turi destinate spitalizării 
continue pentru adulţi şi co-
pii şi 90 de paturi spitaliză-
rii de zi. Proiectul este com-
plex din punct de vedere al 
tehnologiilor medicale utili-
zate, are efi cienţă energeti-
că ridicată şi o infrastructu-
ră funcţională digitalizată.

Suprafaţa desfăşurată a 
construcţiei este de 120.570 
metri pătraţi, termenul de 
execuţie, predare şi recepţie 
fi ind de 35 de luni de la da-
ta emiterii ordinului de în-
cepere a lucrărilor. 

Două asocieri de firme 
vor să construiască noul spital
 CON-A Operations şi Özaltin (Turcia) sunt ofertanţii pentru construirea şi echiparea 
medicală a Noului Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Costurile pentru construirea şi echiparea noului spital se ridică la peste 449 milioane de euro, fără TVA
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Iubitorii fotbalului, 
în special cei mai 
în vârstă, cu siguranţă 
îşi amintesc de Ion 
Gheorghe, fotbalistul 
care a jucat la Steaua 
Bucureşti, dar şi la 
Şoimii Sibiu. Tot el este 
cel care, la recentul meci 
de pe Stadionul 
Municipal dintre FC 
Hermannstadt şi FCSB, a 
dat lovitura de începere.

Născut la 18 iunie 1958 la 
Făgăraş, Ion Gheorghe şi-a 
dedicat întreaga viaţă spor-
tului cu balonul rotund, iar 
când s-a retras de pe teren a 
devenit profesor de educaţie 
fi zică în Sibiu. Nu a abando-
nat însă sportul care l-a con-
sacrat, ci şi-a deschis o şcoa-
lă de fotbal unde antrenează 
copii pe care vrea să îi îndru-
me pe drumul performanţei.

Mesagerul de Sibiu a stat 
de vorbă cu Ion Gheorghe 
pentru a afl a mai multe des-
pre el şi despre dragostea sa 
de o viaţă: fotbalul.

Reporter: D-le Ion Ghe-
orghe, cum aţi ajuns pe 
terenul de fotbal?

Ion Gheorghe: La fotbal 
am ajuns datorită mamei me-
le. Ea ne-a dus, pe mine şi 
pe fratele meu, la Nitramo-
nia Făgăraş. Ne-a dus la sta-
dion şi a vorbit cu antreno-
rul de acolo. Eu aveam 7 ani, 
fratele meu avea 8 ani. Şi i-a 
zis antrenorului: „Ia-i şi pe 
ăştia doi că nu am ce să fac 
cu ei acasă”. S-a uitat la mi-
ne, s-a uitat la fratele meu, 
fratele meu era mai solid, 
mai tare aşa, eu eram ca „Po-
peye marinarul”. I-a zis ma-
mei: „Pe ăsta îl iau, dar cu 
ăsta ce să fac, n-am ce face 
cu el”. Până la urmă m-a ac-
ceptat şi aşa am ajuns la sta-
dion, la Nitramonia Făgăraş. 
Era echipă în divizia B, era 
echipă bună pe atunci. Mul-
ţi copii veneau atunci numai 
să joace fotbal. S-au perin-
dat mulţi jucători buni la Ni-
tromania: fostul internaţio-
nal Ghiţă Albu, care a fost la 
campionatul mondial şi Bu-
jor Bălcăcean, mai mulţi, am 
avut ce să învăţ de la ei.

R.: Şi la naţională când 
aţi ajuns? La juniori.

I.G.: M-au luat de la Fă-
găraş. La echipele de juniori 
aveam selecţii de la Făgăraş. 
Eu şi încă un jucător, fostul 
jucător al lui Şoimii, Vasile 
Nucă, foarte bun, un vârf de 
atac extraordinar. Ne-au lu-
at pe amândoi.

R.: Şi fratele dvs.?
I.G.: Fratele meu a fost por-

tar, era mai solid, mai mare, 
s-a pus în poartă şi acolo a şi 
stat. Şi pe urmă l-am luat du-
pă mine pe unde m-am dus eu. 
Când am plecat, la Steagul Ro-
şu Braşov, la ICIM Braşov, a 
ajuns la Tractorul Braşov, şi 
de acolo eu am venit înapoi, că 
nu mi-a plăcut la Braşov... E-

ra altceva, oraşul mare... La 
Făgăraş eram acasă.

R.: De la Braşov v-aţi 
întors la Făgăraş, 
şi după aceea?

I.G.: M-am întors la Făgă-
raş, că la Braşov plecasem la 
şcoală, la Tractorul Braşov. 
În internat, nu mi-a plăcut. 
Am venit înapoi la Făgăraş 
şi am stat până în 76, mi-am 
continuat junioratul. De la 14 
ani am debutat în Divizia B, 
ajunsesem la echipa mare, de 
la echipa mare în ‘76 m-a lu-
at Dinamo. Antrenor era Ne-
lu Nunweiller.

Rep: Cât aţi stat 
la Dinamo?

I.G.: Am stat o lună. Erau 
fotbalişti de fotbalişti. Era 
Cheran, Sătmăreanu II, Di-
nu, Augustin, Ion Marin, Lu-
cescu, Dudu Georgescu, în 
poartă era Eftimescu, echipă 
foarte bună am prins. Foar-
te bună! Am fost în deplasări, 
am fost în cantonament la Vi-
la Furnica din Predeal, am 
fost la Constanţa, am jucat 
un meci amical. Am stat cu 
Mircea Lucescu în cameră. 
M-a pus nea Nelu Nunweil-
ler cu Lucescu în cameră. La 
Constanţa am bătut 1-0, am 
dat şi gol. Am debutat cu gol, 
numai că era meci amical. 
Problema era, însă, că nu sim-
ţeam nimic pentru Dinamo. 
Nu eram dinamovist. După 
ce ne-am întors la Bucureşti, 
am luat trenul şi am venit î-
napoi acasă, la Făgăraş.

R.: Şi după aceea?
I.G.: Am stat acasă, am ju-

cat la Făgăraş în continuare, 
până m-am trezit la poarta 
casei cu doi mari fotbalişti ai 
echipei Steaua Bucureşti. Vic-
tor Dumitrescu, marele fun-
daş stânga al echipei naţiona-
le şi al Stelei Bucureşti, şi cu 
Bujor Hălmăgeanu, care au 
venit acasă direct. M-au luat 
din curte şi i-au zis mamei: 
„Doamnă, în trei zile să fi e cu 
valiza la stadionul Ghencea”. 
La Ghencea am stat în came-
ra 38, ţin minte şi acum. Cu 
Marcel Răducanu în cameră. 
Patru ani de zile am ţinut-o 

cu el: cupe, campionate, lotul 
de tineret, lotul olimpic, pro-
pus pentru meciul cu Elveţia...

R.: Marcel Răducanu 
când a fugit din ţară?

I.G.: În 1981.

Rep: Vorbea despre asta?
I.G.: Nu, nu am ştiut nimic. 

În anul în care a rămas în stră-
inătate, eu l-am luat cu mine 
la Făgăraş. I-am zis: „Marce-
le, vino cu mine în vacanţa as-
ta!”. Era între tur şi retur. Şi 
a venit. Păi ce am făcut prin 
Făgăraş cu el, nenorocire. Toa-
tă lumea, toţi încântaţi că...pe 
mine mă ştiau, dar pentru el... 
Şi apoi ne-am întors la Bucu-
reşti la lot. Ne-am prezentat 
la echipă, el a plecat în Ger-
mania cu echipa naţională şi 
eu am plecat în Madagascar 
cu Steaua. Şi când ne-am în-
tors, pe Orly, în Franţa, să lu-
ăm avionul pentru România, 
el nu mai era. A rămas în Ger-
mania. Nu mi-a spus absolut 
nimic. Ced că singurul care a 
ştiut, dar nu sunt sigur, a fost 
Florin Marin.

R.: La Steaua aţi stat 
până când?

I.G.: Până în 1982, că n-am 
mai rezistat. Ca fost coleg de 
cameră cu Marcel Răducanu 
am fost luat la ochi de Securi-
tate şi nu mai eram lăsat să 
ies din ţară. Bulgaria, Polonia, 
Ungaria, Iugoslavia ieşeam, 
dar dacă era altă deplasare, 
nu primeam viză. Şi atunci iar 
am dat de Nelu Nunweiller, că 
a venit de la Bistriţa şi mi-a 
zis: „Vii la mine!”. La Bistriţa 
era Jan Pădureanu. Am sem-
nat pentru un an de zile şi de 
la Bistriţa am plecat la Ora-
dea, la FC Bihor.

R.: Deci un sezon 
aţi fost la Bistriţa...

I.G.: Da. Mai mult pentru 
că era Bistriţa şi Jan Pădu-
reanu. Pe urmă am plecat la 
Oradea, de la Bistriţa. Era 
Romică Paşcu preşedintele 
clubului. Şi antrenor era At-
tila Kuhn. Fostul mare fotba-
list Kuhn. Acolo am stat un 
an de zile şi apoi am venit la 
Sibiu, la Şoimii, în 1985.

R.: Şi cine era la Şoimii 
atunci?

I.G.: Pe Tiţă Gavrilă l-am 
prins eu. Erau Şoaită, Barna, 
Curtean, Vasile Rusu, Belea-
ua, Giugiumică, Jenu Coldea, 
Adi Văsîi, Vasile Rusu, În poar-
tă Sebin. Am prins echipă bu-
nă: Ne băteam la titlu cu Vic-
toria Bucureşti. Eu nu am ju-
cat la Şoimii turul, am venit 
în retur. Şi ne-am dus la Vic-
toria Bucureşti unde am pier-
dut 3 – 2, că aşa trebuia. A ve-
nit cine a venit şi ne-a spus: 
„Staţi liniştiţi, staţi în banca 
voastră, că noi trebuie să in-
trăm. Şi asta a fost! N-am avut 
ce să comentăm”

R.: Meciuri la Naţională 
câte aţi prins?

I.G.: La cea mare n-am 
prins. La juniori şi tineret, chiar 
nu mai ştiu...Atunci jucai foar-
te greu, nu ca acum. Atunci nu 
erau meciuri, foarte rar ieşeai 
afară. Şi dacă... te duceai la 
Ruse şi jucai cu Bulgaria, tre-
ceai Podul Prieteniei pe jos şi 
jucai pe vreun maidan pe aco-
lo, cu o echipă de chelneri şi 
veneai acasă: am bătut 3 – 1 
pe nu ştiu cine. Dar ăia erau 
chelneri, nu fotbalişti.

R.: Şi cum de v-aţi acomo-
dat aşa de bine la Sibiu?

I.G.: Aici am avut parte de 
nişte chestii extraordinare la 
Şoimii. Era directorul de la 
IPAS, Simion, om de fotbal, 
ştia cum să menţină echipa.

R.: Deci v-aţi acomodat 
bine aici şi nu 
aţi mai plecat.

I.G.: Foarte bine! Imediat 
am zis: „nu mai plec de aici”. 
Şi i-am spus directorului Si-
mion: „Semnez pe viaţă”. Ajun-
sesem cu el la un acord cu ba-
nii şi cu restul. Foarte frumoşi 
au fost şi banii de aici, destul 
de aproape de Făgăraş...

R.: Şi câţi ani aţi jucat 
la Şoimii Sibiu?

I.G.: Până am retrogradat. 
A intrat Inter-ul exact în anul 
în care am retrogradat noi. 
Noi ne-am dus pe terenul lui 
IPAS de pe strada Henri Coan-
dă, şi Inter-ul a venit aici (la 

Stadionul Municipal, n.r.). Am 
jucat şi acolo, în divizia C. Apoi 
am promovat cu nea Gicu Al-
botă, a fost antrenor, apoi am 
mai jucat un an sau doi, şi am 
plecat la Zlatna, la Minaur 
Zlatna. Era frumos şi acolo, 
eram angajaţi mineri... Aveam 
15 puncte avans faţă de a do-
ua echipă de acolo, de la Alba 
Iulia. Am avut o şedinţă cu di-
rectorul Aron şi cu Măluşel, 
preşedintele. Lor le era frică 
că nu intrăm în divizia B. Du-
pă ce ne-au povestit şi ne-au 
făcut toate astea zice: „O sin-
gură problemă vreau să ridic 
aici: Măi, Ion Gheorghe, dacă 
nu intrăm în divizia B, te bag 
în mină. Ai ceva de comentat?” 
Zic: „Domn director. Eu o să 
intru în mină când îi puneţi 
ferestre”. Şi am promovat. Pe 
urmă m-am dus şi la Făgăraş 
un an de zile, am promovat şi 
cu Făgăraşul, asta în ‘90.

R.: Deci aţi avut promo-
vări, câte, două?

I.G.: Două. Şi cu Şoimii 
trei. La Făgăraş antenor e-
ra Adi Furnică, fost mare 
fotbalist de la Braşov, la 
Steagu Roşu. Am fost la Trac-
torul Braşov şi am bătut cu 
3-1, am dat două goluri. E-
ra Sandu, sau Vasile Gher-
ghe antrenor la Tractorul.

R.: Şi la Nitramonia aţi 
încheiat cu meciurile?

I.G.: La Nitramonia am 
început, la Nitramonia am 
încheiat. La Sibiu însă m-am 
stabilit cu totul.

R.: Regrete în ce priveşte 
cariera aveţi? Dacă erau 
vremurile de azi când 
poţi ieşi din ţară, proba-
bil aţi fi  jucat afară?

I.G.: Ne pare rău la mai 
mulţi de asta. Dar nu plâng 
după laptele vărsat, nu. A fost 
foarte frumos pe unde am fost.

R.: Cum era fotbalul în 
anii 70-80?

I.G.: Atunci era „valsul vie-
nez”, atunci jucai şi pentru 
spectatori, şi pentru spectacol!

R.: Ce simţeaţi când ie-
şeaţi pe gazon şi ve-
deaţi stadionul plin, 
atunci nu era vorba de 
bani, nu?

I.G.: Erau şi bani, erau 
frumoşi banii ăia care erau. 
Nu erau contracte, nu era 
nimic, dar ştiai că îţi dă sa-
lariul, îţi dă prima de joc, îţi 
luai banii înainte de meci...

R.: Care credeţi că a fost 
cel mai important meci?

I.G.: Nici eu nu ştiu care a 
fost cel mai important. Cel 
mai tare cred că a fost Uni-
versitatea Craiova, 1-0 pe 
Ghencea, cu Steaua. Am luat 
9+, că în perioada aceea în ‘81 
se dădeau note. A fost cel mai 
bun meci. Am bătut 1-0 pe 
Craiova, a dat centrarea An-
ghelini, şi Iordănescu a mar-
cat cu capul, 1-0. Eu l-am avut 

în primire pe Cămătaru. Şi pe 
dreapta, după aia l-am avut 
pe Zoli Crişan, Dumnezeu să-l 
odihnească! Era Iordache în 
poartă, Anghelini, Sameş, Flo-
rin Marin, Vigu, Dumitru, Sto-
ica, Iordănescu, Troi, Marcel 
Răducanu, Costică Zamfi r. A 
fost un meci de vis.

R.: Vă place fotbalul de 
azi faţă de ce era înainte?

I.G.: Îmi place şi nu-mi 
place. Nu ştiu ce se întâmplă, 
nu mai sunt jucători care să 
scoată un om, doi, trei, din 
formaţia adversă, totul e vi-
teză şi forţă. Tehnic şi tactic, 
mai puţin.

R.: Şi acum ce faceţi?
I.G.: Acum sunt profesor 

de educaţie fi zică la Liceul 
Tehnologic „Independenţa” 
de aici, din Sibiu. Predau de-
mult, dar aici sunt de doi ani.

R.: Care a fost cea mai 
mare primă pe care aţi 
încasat-o?

I.G.: Primele erau frumoa-
se şi aici şi la Bucureşti, erau 
chiar foarte frumoase. Cea mai 
mare tot la Bucureşti a fost. 
Se juca pe bani frumoşi. 10 000 
de lei uşor. Şi meciurile inter-
naţionale erau plătite în plus.

R.: Ce făceau fotbaliştii 
cu banii?

I.G.: Îi puneai la CEC. 74 
000 era o maşină, îţi luai 
maşină, aşa era.

R.: Cum a fost recent 
când v-au chemat 
cei de la Hermannstadt 
să dechideţi meciul 
cu FCSB?

I.G.: Chiar le mulţumesc 
din sufl et pentru ceea ce au 
făcut. Că lumea te uită, cei 
în vârstă te mai ştiu, cum a 
fost la meciul ăsta când am 
dat pasa de început, cei care 
m-au aplaudat, care m-au 
aclamat, au fost cei de la Stea-
ua. Tot galeria Stelei, care mă 
ştia mai bine de pe vremuri.

R.: Şi pe copii îi antrenaţi?
I.G.: Am o şcoală de fot-

bal care îmi poartă numele, 
şi am acolo 40 de copii pe 
care îi antrenez. Am şcoala 
de fotbal de 12 ani, din 2010.

Rep.: La ce grupe 
de vârstă?

I.G.: 2004 – 2005, 
2006-2007, 2008-2009. Îm-
părţiţi câte 15.

R.: Copiii unde pleacă 
după ce termină şcoala 
de fotbal?

I.G.: Fiecare după valoa-
re. Mulţi, din păcate, se lasă. 
Aici nici nu prea ai unde să 
îi dai. Dacă e valoros, poate 
merge pe la Interstar, pe la 
Hermannstadt, la Şelimbăr, 
dar, din păcate, e greu în zi-
ua de azi să intri în lumea 
mare a fotbalului.

 R.: Vă mulţumesc.

Ion Gheorghe: „Atunci jucai şi pentru 
spectatori, şi pentru spectacol!”
¤ O legendă a fotbalului sibian rememorează cele mai frumoase meciuri ale sale, pentru cititorii Mesagerului de Sibiu
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Kaufland a deschis al 5-lea magazin din Sibiu, în cartierul Hipodrom
Kaufl and România conti-

nuă investiţiile în România, 
anunţând deschiderea celui 
de-al 162-lea hipermarket 
din reţea, la Sibiu. Noul ma-
gazin este al 5-lea din oraş 
şi va genera peste 90 de noi 
locuri de muncă, cu impact 
direct în economia locală.

Facilităţi
Situat pe Calea Cisnădi-

ei nr. 92, noul hipermarket 
este construit pe o suprafa-
ţă totală de 6.000 m2, din-
tre care peste 3.400 m2 sunt 
alocaţi spaţiului de vânza-
re. Magazinul şi-s deschis 
porţile publicului joi, 02 fe-
bruarie, şi va funcţiona în-
tre orele 07.00-22.00, de luni 
până sâmbătă, respectiv în-
tre orele 08.00-20.00, dumi-
nica. Cu ocazia inaugură-
rii, sibienii sunt invitaţi să 
se bucure de promoţiile săp-
tămânale la alimente şi ar-
ticole nealimentare.

Noua locaţie are o par-
care extinsă, cu 270 de lo-
curi, dintre care 12 pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi 
5 pentru părinţi. Totodată, 
clienţii au la dispoziţie şi 
staţii de încărcare pentru 
maşinile electrice şi raste-
le pentru biciclete.

Hipermarketul este pre-
văzut cu 14 case de marcat, 

dintre care 6 case express, 
de tip self-service, pentru pla-
ta rapidă a cumpărăturilor.

Roduse proaspete
Noul Kaufl and Sibiu dis-

pune de un raion de peşte 
proaspăt, vitrină cu servi-

re asistată – cu o lungime 
de 24 metri, raioane de fruc-
te şi legume, brutărie, pro-
duse congelate, alimente de 
bază, dulciuri, băuturi, pro-
duse nealimentare şi dro-
gherie. La punctul Grill din 
exterior, clienţii pot găsi o 

varietate de mâncăruri gus-
toase, gata preparate.

Galeria comercială oferă 
accesul la o varietate de ma-
gazine şi servicii, printre ca-
re un magazin de mezeluri 
şi mâncare, plafar, farma-
cie, un magazin de optică 

medicală, staţie de plăţi şi 
puncte de colectare a colete-
lor eMAG şi FAN Courier.

Grijă pentru mediu
Pentru a încuraja com-

portamentele ecologice în 
rândul clienţilor, noul ma-
gazin Kaufl and din Sibiu 
integrează şi sisteme de co-
lectare selectivă, precum:

În interiorul magazinului, 
clienţii vor găsi un automat 
de tip self-service, unde pot 
recicla ambalaje în schimbul 
voucherelor de extra-reduce-
re. Pot colecta aici trei tipuri 
de ambalaje: PET-uri (cu vo-
lum de până la 3 litri), sticlă 
şi doze de aluminiu (cu vo-
lum de până la 1 litru).

Tot în zona de la intra-
re, în spaţiul special ame-

najat sub forma unei broscu-
ţe ţestoase, clienţii pot de-
pune pentru reciclare am-
balaje ale produselor de în-
grijire personală sau de cu-
răţenie şi vor fi  recompen-
saţi pe loc cu vouchere de 
35% reducere la cumpăra-
rea altor produse noi, din 
oferta lunară. Clienţii pot 
depune sticle goale din plas-
tic de şampon, balsam, gel 
de duş, cremă de corp, de 
faţă sau de mâini, apă de 
gură sau de săpun lichid, 
dar şi recipiente goale de 
produse de curăţenie, pre-
cum detergenţi de haine sau 
de vase, soluţii de curăţare 
a bucătăriei, băii, pardose-
lii sau geamurilor. Vouche-
rele se ridică de la Biroul 
de Informaţii din magazin.

Kaufl and se numără printre cele mai mari companii de retail din 
Europa, cu 1.500 de magazine în 8 ţări, 148.000 de angajaţi şi o reţea 
de 162 de magazine în România. În 2023, Kaufl and România a primit 
pentru a cincea oară certifi carea Best Buy Award, care atestă că este 
lanţul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preţ de pe piaţa lo-
cală. Kaufl and deţine şi distincţia Customers’ Friend pentru compania cu 
cele mai bune servicii pentru clienţi, acordată de Institutul internaţional 
ICERTIAS, în urma unei analize de piaţă. Obiectivul nostru este să apli-
căm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clien-
ţii să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calita-
te-preţ, prin promovarea sustenabilităţii şi a produselor locale. Pentru 
mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufl and.ro.

Despre Kaufland România 

Teatrul de Balet Sibiu 
prezintă, pe 24 februarie 
şi 10 martie, un spectacol 
coupé cu „În numele 
bucuriei” (dans spaniol), 
coregrafi a Angel Martinez 
Sanchez şi „Noaptea 
Valpurgiei”, premieră de 
balet clasic, în coregrafi a 
lui Valentin Barteş.

Două spectacole
„Noaptea Valpurgiei” 

este un spectacol de diver-
tisment coregrafic din Ope-
ra Faust de Charles Gou-
nod, care la Sibiu îi va 
avea în rolurile principa-
le pe Ayaka Nagai (Japo-
nia), Miguel Teixeira (Por-
tugalia) şi Johan Mance-
bo (Republica Dominica-
nă). Biletele pentru spec-
tacolul coupé „Noaptea 
Valpurgiei” şi ”În numele 
bucuriei” au fost puse în 
vânzare şi pot fi cumpă-
rate online sau de la se-
diul administrativ al Tea-
trului de Balet Sibiu.

Palmares 
impresionant

Valentin Barteş este ab-
solvent al Şcolii Naţiona-
le de Balet din Cluj-Napo-
ca (1993). Tatăl său, Emi-
lian Barteş, prim-solist al 
Operei Române din 
Cluj-Napoca, i-a fost şi 
principalul profesor. Pe 
când era încă elev, Valen-
tin Barteş a obţinut patru 
medalii de aur la Concur-

sul Naţional de Balet al 
României. După absolvire, 
în 1993, s-a alăturat Ope-
rei Naţionale Române din 
Cluj-Napoca ca solist. Din 
1994 până în 1996, a dan-
sat ca solist la Teatrul Na-
ţional de Balet din Zagreb 
şi la Teatrul Naţional de 
Balet din Split. În 1995 a 

primit Premiul Anului pen-
tru rolul Nurali în produc-
ţia „Fântâna din Bakhchi-
saray” la Teatrul Naţional 
de Balet din Split. În pe-
rioada 1992-1998 a dansat 
ca artist invitat la West-
chester Ballet Company 
din New York, SUA, în pro-
ducţiile anuale ale aceste-

ia cu „Spărgătorul de nuci”. 
În 1996 Valentin Barteş 
s-a mutat în Japonia şi a 
început o carieră de artist 
şi coregraf independent. 
Repertoriul său include ro-
luri principale în balete 
precum „Lacul Lebedelor”, 
„Giselle”, „Don Quijote”, 
„Corsarul”, „Frumoasa din 

pădurea adormită”, „Baia-
dera”, „La Fille mal 
gardée”, „Coppelia”, „Rai-
monda”, „Cenuşăreasa”, 
„Paquita”, „Noaptea Val-
purgiei”, „Carmen”, „Spăr-
gătorul de nuci”, etc. În 
1999, a primit medalia de 
argint la categoria Pas de 
deux la concursul Tokyo S-
himbun Ballet Competiti-
on. În 2005 a fondat Va-
lentino Dance Center în 
Tokyo, Japonia, o asocia-
ţie de dansatori profesio-
nişti care oferă cursuri, 
ateliere şi spectacole de 
dans de calitate atât în Ja-
ponia, cât şi în străinăta-
te. Printre producţiile, pe 
care le-a coregrafiat şi pro-
dus se numără „Fântâna 
din Bakhchisaray”, „Spăr-
gătorul de nuci”, „Lacul le-
bedelor”, „La Fille mal 
gardée”, „Noaptea Valpur-
giei”, „Suita ţigănească”, 
„Carmen”, „Baiadera”, 
„Don Quijote”, „Requiem”, 
„Frumoasa din pădurea 
adormită”, etc. În 2009 a 
activat ca maestru de ba-
let şi coregraf rezident al 
Teatrului de Balet Sibiu 
din Sibiu.

Cunoscut
în întreaga lume

Printre proiectele iniţi-
ate şi în care a fost impli-
cat în ultimul deceniu se 
numără: co-fondator şi co-
regraf la Interdanza-Gia-
ppone Ballet Project din Li-

vorno, Italia, Festivalul In-
ternaţional de Balet pen-
tru Tineret din Sicilia, 
Grand Caribbean Ballet 
Festival, Mexic, Internati-
onal Ballet & Contempo-
rary Dance Festival, 
New-Delhi, India, membru 
permanent al juriului şi 
maestru profesor la Con-
cursul Passion du Ballet a 
Kyoto din Kyoto, Japonia, 
fondator şi director artis-
tic al Concursului Interna-
ţional de Balet şi Dans Con-
temporan Domenico Mo-
dugno şi al Seminarului In-
ternaţional de Balet din 
Bari, Italia. Printre cele 
mai recente coregrafi i rea-
lizate de Valentin Barteş 
se numără producţia „Fru-
moasa din pădurea ador-
mită” (Vakhtang Chabuki-
ani Tbilisi Ballet Art Sta-
te School), „Coppelia” şi 
spectacolul de gală care in-
clude punerea în scenă a 
„Dansurilor Polovetsiane” 
şi „Samson şi Dalila” pen-
tru stagiunea 2015-2016 
(Cairo Opera House, Egipt), 
spectacolul „Coppelia” în 
anul 2017 (Teatrul Acade-
mic de Stat de Operă şi Ba-
let din Buryat, Rusia), „Ba-
iadera” în anul 2018 (Cai-
ro Opera House, Egipt).

Pe lângă faptul că este 
coregraf şi predă în întrea-
ga lume, Valentin Barteş 
este în prezent preşedin-
tele Asociaţiei Culturale 
Bell Art.

Valentin Barteş montează la Sibiu 
baletul clasic „Noaptea Valpurgiei”
 Spectacolele de balet „Noaptea Valpurgiei” şi „În numele bucuriei” vor fi montate pentru sibieni pe scena TBS
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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!egumeeeeeeeeeee şi
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PNL Sibiu: Calculele ministerului 
de finanţe vor fi îndreptate 
de premierul Nicolae Ciucă

Pensionarii cărora le-au fost reţinuţi 
pe nedrept banii timp de un an li se vor 
restitui sumele.

Guvernul Ciucă va restitui celor care 
au pensii peste 4000 de lei contribuţia de 
asigurări de sănătate a cărei reţinere a 
fost declarată neconstituţională de CCR.

Începând cu luna februarie se restitu-
ie deja cota reţinută pentru perioada 28 
decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023, iar 
eliminarea acestei contribuţii pentru vii-
tor va conduce la mărirea pensiilor pen-
tru această categorie de pensionari. Efor-
tul bugetar pentru restituirile din februa-
rie este de 57 de milioane de lei.

Ministerul Finanţelor este însă obligat 
să prezinte un act normativ prin care se 
va restitui suma reţinută în perioada 1 ia-
nuarie 2022 – 28 decembrie 2022 pentru 
care impactul este de aproximativ 445 de 
milioane de lei.

Acest act normativ trebuie elaborat ra-
pid şi în varianta cea mai avantajoasă 
pentru pensionari. Decizia de reţinere a 
contribuţiilor nu le-a aparţinut lor iar ho-
tărârile Curţii Constituţionale trebuie 
transpuse în legislaţie urgent! Consilierii judeţeni 

şi cei locali au aprobat 
joi bugetele judeţului, 
respectiv al municipiu-
lui, cu unele împotriviri 
din partea consilierilor 
social-democraţi

Buget trecut uşor
Şedinţa extraordinră a 

Consiliului Local, pentru 
aprobarea bugetului a fost 
una extrem de scurtă. Pe 
propunerea de buget prezen-
tată de către Primărie au 
intervenit doar consilierii 
USR, care au spus că vor vo-
ta bugetul, dar au cerut să 
se ia în calcul unele lucrări 
edilitare mai serioase care 
într-adevăr ar rezolva anu-
mite probleme din Sibiu. Ei 
au dat ca exemplu intersec-
ţia dintre Bulevardul Vasi-
le Milea şi strada Semafo-
rului, unde se formează frec-
vent ambuteiaje. S-a trecut 
la vot, iar aici, cei doi consi-
lieri locali ai PSD au votat 
împotriva adoptării proiec-
tului de buget, fără însă a-şi 
motiva opţiunea. 

Şedinţă ...cu cântec
Lucrurile nu au decurs la 

fel de uşor în cadrul şedin-
ţei extraordinare de Consi-
liu Judeţean, în care, de a-

semenea, s-a votat bugetul 
judeţului Sibiu pentru anul 
în curs. Reprezentanţii ce-
lor cinci consilieri din par-
tea PSD au anunţat, încă de 
la începutul şedinţei, că ei 
vor vota împotriva proiectu-
lui de buget. Daniela Cîm-
pean, preşedinta CJ Sibiu, 
s-a arătat revoltată de lip-
sa de reacţie din partea so-
cial-democraţilor pe întrea-
ga perioadă în care bugetul 
a fost supus dezbaterii pu-
blice, respectiv 30 de zile. 
”Nu aţi adus propuneri, com-
pletări sau amendamente, 
pentru a vedea dacă dolean-
ţele dumneavoastră pot fi  
luate în calcul pentru acest 
buget pe anul 2023”, a re-
plicat preşedinte CJ. După 
ce consilierul social-demo-
crat Pavel Bichicean a pre-
zentat unele critici la modul 
în care a fost construit bu-
getul judeţului, indicând tot-
odată unele proiecte pentru 
care nu au fost alocate fon-
duri, fără a veni cu amen-
damente concrete, Daniela 
Cîmpean a pus punct discu-
ţiei. ”Am înţeles că PSD-ul 
nu îşi asumă nimic din acest 
buget, nici nu-şi desfăşoară 
în mod serios activitatea în 
acest Consiliu”, a spus pre-
şedinta CJ.

Bugetul judeţului Sibiu a 
fost, în cele din urmă, supus 
la vot şi aprobat cu 28 de vo-
turi ”pentru”, trei voturi ”îm-
potrivă” şi o abţinere.

Valoarea bugetului votat 
de consilierii judeţeni este 
de 584,02 milioane lei. 84 % 
din bugetul de dezvoltare 
este asigurat din fonduri eu-
ropene şi guvernamentale.

Bugetul judeţului 
şi cel al municipiului 
Sibiu au fost aprobate

DPS îndeamnă sibienii să folosească 
modalitatea on line de sesizare a 
problemelor de pe drumurile judeţene 

Societatea Drumuri şi Poduri SA (DPS 
SA), compania Consiliului Judeţean Si-
biu, promovează zilele acestea modalita-
tea on line de sesizare a problemelor de 
pe drumurile judeţene printr-o serie de 
postări pe pagina de facebook. Astfel, ce-
tăţenilor le este reamintit faptul că pot 
transmite societăţii mesaje referitoare la 
starea drumurilor judeţene, indiferent că 
este vorba despre gropi, curăţenie sau 
deszăpezire.

Secţiune specială online
”Societatea de Drumuri contribuie la 

eforturile pe care Consiliul Judeţean Si-
biu le face, continuu, în domeniul infras-
tructurii. Pe lângă investiţiile în echipa-
mente şi utilaje, pe lângă preocupările în 
asigurarea de personal bine pregătit, se-
sizările sibienilor sunt foarte importante 
pentru DPS SA. Putem, intervenind ra-
pid dupa semnalul cetăţenilor, să elimi-
năm disconfortul creat de o problemă a-
parută pe drumuri”, spune Mihai Lisan, 

directorul general al Societăţii Drumuri 
şi Poduri SA Sibiu.

Sibienii au la dispoziţie, pe pagina www.
drumuripodurisibiu.ro, o secţiune specia-
lă dedicată sesizărilor. Secţiunea ”Sesi-
zează o problemă” cuprinde un formular 
pe care cetăţeanul este invitat să îl com-
pleteze, să transmită problema, numele 
şi adresa de e-mail prin care, ulterior, se 
va asigura comunicarea cu DPS SA.

Sistem de monitorizare video
Reţeaua de drumuri judeţene a Sibiu-

lui totalizează 950 de kilometri, iar pen-
tru o mai bună reacţie la eventualele pro-
bleme, precum şi pentru intervenţia la 
deszăpezire, DPS SA a implementat anul 
acesta şi un sistem de monitorizare video. 
Acesta permite ofi ţerilor de serviciu ai 
DPS SA să vizualizeze centralizat came-
re video din 50 de puncte din judeţ, came-
re aparţinând autorităţilor publice sau 
partenerilor privaţi care au acceptat par-
ticiparea la proiect.

PUTEŢI VEDEA PROIECTELE 
PENTRU CARE AU ALOCAT BANI 
CONSILIERII LOCALI AICI

CITIŢI AICI PENTRU CE PROIECTE 
VOR FI ALOCAŢI BANII JUDEŢULUI 

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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Astfel s-a recomandat frumoasa ţărăncu-
ţă, bunică a patru zdraveni feciori, deopotri-
vă plugari, pădurari, păstori de vite şi ciobani 
de oi. Dar şi a unei simpatice nepoate dăscă-
liţe. Iar pe bunicuţa lor lumea o dezmierda 
spunându-i „Anica tâmplarului”. Şi era doar 
una dintre numeroasele vrednice fi ice ale Dea-
lului Frumos al Agnitei. Sat tot mai sărăcuţ 
şi îmbătrânit. Aşezare care de secole şi-a ur-
cat puţinătatea caselor şi gospodăriilor în su-
sul dealurilor care coboară spre Valea Hârti-
baciului, iar în cealaltă parte de hotar urcă 
către Cincu şi Munţii Făgăraş. Numai că eu 
am priceput cam târziu că melodioasa ei vor-
bă cântată: „Eu sunt în sat de când mă ştiu 
pe lume”, era, de fapt, un fel de răspuns cu-
minte la proteasca-mi întrebare legată de vâr-
sta ei! Ţin minte că era pe vremea când sfă-
toşenia din mine făcea să cred că mereu voi 
arăta măcar precum în poza-mi alăturată! Că 
bătrâneţea mă va ocoli. Şi că anii vor întârzia 
să-mi mărunţească paşii greoi. Dar de unde, 
atâta fericire pe capul meu! Astfel că mereu 
îmi aduc aminte că CEASUL fi ecăruia dintre 
noi veghează să treacă un ceva anume. Care, 
apararent, nici n-ar exista cu adevărat. Şi că 
acelui „un ceva anume”, noi, oamenii, am 
hotărât să-i spunem TIMP. Cel care oricum 
trece, vrem-nu-vrem! Asemeni vremurilor me-
le şi ale multora ca mine şi ca tine, dragă ci-
titorule. Pentru că în cei 70 de ani care au tre-
cut de la primul înscris în Cartea de Muncă, 
am fost, rând pe rând, plugar la coarnele plu-
gului rotilelor trase de bivoliţele înjugate; că-
răuşi al lemnelor de foc, al crumpenelor, cu-
curuzelor, sfeclei de zahăr şi snopilor de grâu. 
Apoi, câţiva ani la rând, miner-aurar în Mun-
ţii Apuseni ai lui Avram Iancu, Horea, Cloşca 
şi Crişan; pedagog şi dascăl-învăţăcel al copi-
ilor de ţărani; bibliotecar de cărţi împrumu-
tate şi neînapoiate; gazetar de ziare şi revis-
te cu pagini numai bune pentru învelitul în e-
le a slăninilor afumate pentru mâncărurile 
săţioase ale cosaşilor. Însă cel mai mult şi cel 
mai mult, radioreporter de grăit cu gura şi de 
ascultat cu urechile pe calea undelor hertzie-
ne! Peste tot cunoscând oameni dragi inimii 
mele, precum şi locuri încântător de încântă-
toare.Toate la un loc strânse în imensul căuş 
georafi c al Ardealului-Transilvan. Numai că, 
de o bună bucată de vreme, nostagiile trecu-
telor amintiri îmi dau imbold să mă destăi-
nui, din ce în ce mai des, în paginile acestui 
săptămânal sibian care se vrea să aibă un Cu-
vânt Liber de spus! Gândesc că, din-când-în-când, 
cititorul întârzie cu privirea şi cu mintea pe 
scrisul meu, şi că nu-l dezamăgesc de cele mai 
multe ori. Puţina mea pricepere transferând-o 
într-un continuu voluntariat în ale scrisului 
gazetăresc şi vorbitului radiofonic! Nu de al-
ta, dar am o spusă de a mea, care sună cam 
aşa: Oraşul sau Satul, fi e cel de baştină 
sau numai cel de locuit, la fel ca şi Ţara, 
sunt acele locuri în care trebuie să îţi 
răspunzi sincer la întrebarea dacă ai 
vreun merit sau dacă ai vre-o vină pen-
tru ceea ce vezi şi auzi, zi-de-zi! Iar, vi-
neri, 24 februarie 2023, de sărbătoarea 
lui „Dragobete”, data ivirii mele în lu-
me, va fi  încă un astfel de prilej al între-
bărilor-întrebătoare!

-//-
Câteva cuvinte potrivite despre femeie şi 

feminitatea ei. Prin intermediul unei amabi-
le fl orărese am reuşit să ofer în dar, unei fe-
mei frumoase la chip şi iertătoare la sufl et, un 
bucheţel de galbini trandafi ri, fără pic de spini. 
Printre petalele înmiresmate şi frunzele lor 
înverzite, am strecurat o mică şi colorată ilus-
trată pe care mâna mea dreaptă a aşternut 
ale mele gânduri: „Iubesc femeia care în 
urmă cu 60 de ani m-a făcut să uit toate 

celelalte femei, numai pe ea nu! Tu ai fost 
şi ai rămas iubirea iubirilor mele şi ma-
ma copiilor noştri care ne-au făcut bu-
nici fericiţi de mândri!”

In memoriam, VICTORIŢA, sora mea
Când în urmă cu un an a prins a fulgui pes-

te Sibiu şi Mărginimile sale mi-am condus so-
ra în ţintirimul din Dealul Vechii Biserici Or-
todoxe a Şurei Mari. Acolo unde aveam să văd 
şi să aud, ca prin vis, cum lespezi grei acope-
reau zgomotos copârşăul plăpândului său trup 
chinuit de necazuri de tot felul şi de mulţii ani 
munciţi ai bătrâneţei sale. Prinsesem să le 
şoptesc, printre lacrimi şi suspine, celor din 
jurul meu că fost-am trei copii la părinţi şi-am 
mai rămas doar eu. Că acel ghemotoc de fe-
meie din coşciug era nu numai al surorei me-
le, dar şi al mamei ocrotitoare a tatălui şi fra-
ţilor ei. Că am rămas fără mama bună atunci 
când încă nici unul dintre copiii săi nu înce-
puseră să mergă la şcoală. Că vrednicul nos-
tru tată frământa şi cocea, pe vatra cuptoru-
lui încins de jarul lemnelor arzânde, aluatul 
pâinilor şi lichielor. Că tot el spăla aşternutu-
rile paturilor de dormit şi mulgea laptele din 
ugerele bivoliţelor. Că sora noastră, Victoriţa, 
pregătea mâncarea caldă şi o aducea în camp, 
când la arat şi la grăpat, când la semănat şi 
secerat, când la culesul cucuruzului şi crum-
penelor. Că tot ea ne cârpea izmenele, ciora-
pii şi cămăşile rupte. Că ea ne sfădea şi ne 
alinta. Ne învăţa să cântăm şi să jucăm ţără-
neşte şi să dansăm domneşte. Iar când cei doi 
fraţi ai săi au dat a pleca în lumea largă, să-
răcuţa de ea i-a rugat să-i trimită scrisori poş-
tale şi ilustrate de pe unde se vor afl a. De când 
ea nu mai este printre noi a trecut vremea câ-
torva Creştineşti Parastasuri în Alinarea Su-
fl etului Său. Iar eu mă întristez că nu-i întâ-
ia oară când constat cât de singuri şi de sin-
guratici putem fi  noi, oamenii Pământului!

Îţi sărută mâna-ţi dreaptă, Soră Dragă, 
Nelul, fratele tău cel mic! Ajuns şi el să fi e 
om bătrân!

O imposibilă căsnicie
Cei doi soţi erau tineri, frumoşi, sănătoşi 

şi bine împliniţi materialiceşte. Ne lipsindu-le 
mai nimic din toate cele de trebuinţă. Inclu-
siv darul cel mai de preţ: un băieţel frumos şi 
sănătos. Apoi: casă încăpătoare şi maşini ele-
gante, slujbe bănoase la fi rme străine şi bani 
în conturi la banci. La ce folos toate astea de 
vreme ce amândoi erau nu numai din cale-a-
fară de geloşi şi de posesivi unul faţă de celă-
lalt, dar şi excesivi de intransigenţi, de into-
leranţi, de mândri, de încrezuţi, de încăpăţâ-
naţi, de avari, de zgârciţi şi de bârfi tori. Cum 
s-ar zice: duşi la biserică doar atunci când au 
fost botezaţi şi cununaţi creştineşte. Astfel că, 
precum la un concurs, reciproc îşi amărâseră 
peste măsură vieţiile, trăind în interminabile 
certuri şi scandaluri, până când inevitabilul 
s-a produs: divorţul legal, cu sentinţă judecă-
torească irevocabilă. Concluzionând, voi spu-
ne că întâmplările relatate nu sunt nici mă-
car o nevinovată mărturisire autobiografi că. 
Pentru că încercând să-mi socotesc actuala 
vârstă, am tot adunat şi împărţit mulţii ani 
care au trecut de la ivirea mea în lume (re-
spectiv: de la „Dragobetele” zilei de 24 Februa-
rie 1935), şi am putut constata, cu uimirea 
specifi că „Omului bătrân şi fără minte”, că lu-
mea mă consideră OCTOGENAR. Iar iubita, 
buna şi exigenta mea soţie, precum şi cei doi 
copii ai noştri, un băiat şi o fată, mi-au rea-
mintit că suntem soţi şi părinţi, cu acte în toa-
tă regula, şi fără recurs la nefericire, vreme 
de mai bine de 60 de ani! Aşadar, a rămas la 
timpul trecut, precum o plăcută şi irepetabi-
lă realitate, nu numai „Nunta de Aur”, dar şi 
chipul şi vorbele înţelepte ale unor preafru-

moşi şi simpatici Oameni de Omenie, care au 
fost şi nu mai sunt: părinţii şi bunicii noştri.

Vă rog să încetaţi a vă mai bateţi joc 
de mămăligă şi mămăligari

Nu de alta dar să ştiţi, domniile voastre, 
că în stare fi erbinte „mămăliga noastră cea de 
toate zilele” n-are egal în păstrarea sănătăţii 
omului. Şi nu numai în tratarea răcelilor şi a 
pietrelor la fi ere, dar şi în reglarea funcţionă-
rii intestinului subţire. Apoi, deriviatele exis-
tente în făina de porumb uşurează efortul fi -
catului de a neutraliza substanţele toxice, re-
ducând considerabil riscul la insufi cenţe şi cri-
ze hepatice. Endocrinologii consideră că un 
consum zilnic de mămăligă scade la jumăta-
te riscul îmbolnăvirilor psihice generate de 
disfuncţile tiroidiene, plus că reglează concen-
traţia de glucoză în sânge, fi ind de folos dia-
beticilor. Reduce cantitatea de colesterol din 
sânge, scăzând astfel riscul de arteroscleroză 
şi, împlicit, de infarct miocardic. S-a stabilit 
că în zona Bran (Braşov) şi Rucăr (Argeş), un-
de mămăliga este mai des pe masa localnici-
lor şi a turiştilor, femeile-ţărănci, trecute de 
60-65 de ani, sunt mai viguroase şi mai dor-
nice de viaţă decât orăşencele de 35-40 de ani. 
De asemenea, feliile de mămăligă fi erbinte, 
puse pe piept într-o păstură sau prosop, vin-
decă tusea, iar inhalarea fumului de făină de 
mălai, presărată pe plita încinsă a sobei sau 
a reşoului electric, desfundă nasul. Până şi ul-
ciorul ochilor bolnavi se tratează cu mămăli-
ga caldă, aşezată pe ploape într-o batistă. Şi 
apoi cine n-ar da lumea lui toată pe un boţ de 
mămăligă, umplut cu brânză de oaie, pus pe 
jăratecul lemnelor aprinse, iar lângă el o cea-
pă roşie puţin pişcoasă şi un păhărel de pa-
lincă, întra-tât de tare încât să cureţe gura de 
microbi şi trupul de zile!

-//-
Faceţi, cumva, ca târziul să nu fi e mult prea 

întârziat! Ca urmare, îi rog pe preoţii de bise-
rici şi pe dascălii de şcoli şi facultăţi, să pro-
văduiască, de împreună, împăcarea neamu-
lui meu cel românesc! Să se termine intermi-
nabila lui sfadă şi ceartă certăreaţă! Aşadar, 
puneţi capăt duşmăniei, întristării şi înstrăi-
nării dintre părinţi şi fi i, dintre bunici şi ne-
poţi, dintre români şi neromâni, dintre tineri 
şi bâtrâni, dintre ţărani şi orăşeni, dintre mi-
granţi şi emigranţi, dintre folclorişti şi mane-
lişti! Cred că aţi afl at că în Biblie stă scris să 
ne iubim aproapele, inclusiv pe cei duşmănoşi 
cu noi! Ori, voi, cei rău de gălăgioşi şi teribil 
de intoleranţi, faceţi tocmai invers acestei sfi n-
te şi creştineşti porunci. Nu iubiţi pe nimeni. 
Nici pe voi, înşivă! Ca urmare, până şi bunii 
voştri priteni se vor înstrăina de voi! Şi o mult 
prea tristă mărturisire personală. Am ajuns 
să nu mă mai mire nici faptul că amărâţii de 
emigranţi arabi şi nord-africani refuză să ră-
mână defi nitiv în ţara mea. Şi le dau drepta-
te din moment ce fac acelaşi gest disperat şi 
milioanele de români care au ales să lucreze, 
să plângă şi să moară în ţări străine.

-//-
Îmi reamintesc că părintele-profesor Con-

stantin Necula, pro-decanul Facultăţii de Te-
ologie Ortodoxă „Sf.Ierarh Andrei Şaguna”, 
din cadrul Universităţii ”Lucian Blaga” din 
Sibiu, era, cu câţiva ani în urmă, cu sufl etul 
cernit de supărare şi cu gândul întristat de 
vestea tristă a tragicelor incendii de păduri 
prin care trecea Grecia şi al său cult şi brav 
popor elen (creştin ortodox mai înainte de a-
pariţia în lume a catolicismului şi mult mai 
vechi decât Olimpul să devină legendar, iar 
Muntele Athos evlavios.). În acele multe zile 
şi nopţi tragice părintele ne sfătuia că ar fi  cel 
mai nimerit „…să ne ţinem gura la dure-

rea altora, dacă nu suntem în stare să ne 
rugăm tăcând”. După care avea să aduge 
următoarea rostire a gândului său îndoliat: 
„Iartă-ne Doamne că în liniştea nătân-
gă uităm că Dumnezeu nu omoară şi nu 
aprinde păduri, că el pedepseşte cu dra-
goste, iar Grecia şi locuitorii săi ne spun 
că nici când nu se va răci cenuşa trage-
diei lor!”

-//-
O autoconstatare, asemănătoare celei care 

urmează: În decursul vieţii, corpul omului tre-
ce de la starea de foarte bine în spre cea de 
tot mai greaua oboseală, inclusiv a minţii-ui-
tuce. Este chiar şi cazul meu, atunci când mă 
uit în oglinda dimineţilor şi constat că sunt 
precum România de astăzi. Ca urmare, mă 
surprind exclamând în gând: „Ce-am fost şi 
ce-am ajuns!” De unde şi readucerea aminte 
a amintirilor pritenului meu. Cel care era un 
foarte deştept coleg de şcoală primară. El mă 
întreba, mai zilele trecute, dacă îmi mai amin-
tesc cât de bucuroşi eram noi doi, în anii crun-
tei secete şi a foametei care i-a urmat celui 
De-al 2-le Război Mondial (respectiv în inter-
valul anilor 1945-1948), atunci când în recre-
aţia mare aveam de împărţit o bucăţică de 
mămăligă rece şi un măr pătul sau o pară mă-
lăiaţă. Iar acum, îmbuibatul său strănepot, 
elev în clasa a 4-a, aruncă la coşul de gunoi 
bunătatea de sandwich cu unt, şuncă presa-
tă şi caşcaval! Numai că noi, pe acea vreme, 
aveam în catalog doar note de ZECE, iar stră-
nepotului său i se plătesc ore de meditaţii la 
matematică şi la limba română. În schimb, 
nu are rival în clasă şi pe stradă la vorbitul în 
limba engleză şi la butonatul pe Internet!

Ioan Vulcan-Agniţeanul

Bine ai revenit a mea scumpă şi dragă zăpadă!
Şi te rog să rămâi până se va desprimăvăra şi
deştepta din somnul iernii grânele şi ghioceii!

„Eu sunt în sat de când mă ştiu pe lume”

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

SUDOKU

COLŢUL BUCĂTARULUI

Piept de pui cu ciuperci şi sos alb
Ingrediente: 2 bucăţi fi le de piept de pui, 250 g ciu-

perci, 1 ceapă, 2 linguri ulei (preferabil de măsline), 1 lin-
gură unt, 2 linguri făină, 50 ml vin, 100 ml apă

Mod de prepare: Speli pieptul de pui şi îl usuci folo-
sind un şervet, îl tai în felii groase de 1 cm, pe care le pre-
sari cu cimbru. Cureţi ciupercile şi ceapă. Speli bine ciu-
percile, apoi le tai în felii. Aşezi feliile de carne pe grăta-
rul încins şi ai grijă să le întorci pe ambele părţi, ca să se 
rumenească frumos. Le scoţi într-un vas, le sărezi după 
gust şi le acoperi, pentru a le păstra calde. Cât timp car-
nea se frige pe grătar, încingi uleiul într-o tigaie şi căleşti 
ceapa împreună cu ciupercile, până când ceapa devine 
transparentă, iar ciupercile se înmoaie. Separat fi erbi fă-
ina dizolvată în vin şi apă, până când sosul se îngroaşă. 
Adaugi untul şi cimbrul după gust şi continui fi erberea 
pentru câteva clocote, amestecând continuu. Repartizezi 
în farfurii carnea şi ciupercile şi le stropeşti cu sos fi er-
binte. Serveşti preparatul cu salată verde. Poftă bună!

FABULA SĂPTĂMÂNII

Măgarul şi lira
Un măgar găsi lângă drum o liră, pierdută de cineva.
O luă şi încercă să cânte, dar copitele nu-l ajutau de-

loc.
Spuse atunci abătut:
- Ce păcat că nu pot să cânt!
Dacă ar fi  găsit-o altcineva, mai talentat, din liră ar fi  

putut izvorî o muzică divină!
Morala acestei fabule: Pentru a-ţi atinge un scop, tre-

buie să creezi anumite condiţii. 

Vitamina B6 – indispensabilă metabolismului
Vitamina B6 este importantă pentru numeroase funcţii 

vitale ale organismului. Numai o alimentaţie echilibrată îţi 
poate asigura necesarul zilnic. Este foarte important să ştii 
de câtă vitamina B6 ai nevoie şi care sunt sursele care o con-
ţin. Vitamina B6, una dintre multele vitamine ce fac parte 
din complexul B-urilor, se mai numeşte şi piridoxină. Este o 
vitamină foarte sensibilă la lumină, dar rezistă destul de bi-
ne la căldură şi la procesul de oxidare. Rolul acesteia în or-
ganism este multiplu. În primul rând, vitamina B6 este in-
dispensabilă metabolismului, deoarece ajută la transforma-
rea proteinelor, lipidelor şi glucidelor. Intervine în formarea 
globulelor roşii şi este un antioxidant foarte puternic, aju-
tând organismul să elimine unele substanţe toxice. „Veghea-
ză“ la buna funcţionare a creierului, fi ind implicată în pro-
ducerea mesagerilor chimici ai acestuia (dopamină, seroto-
nina etc.), esenţiali în coordonarea nervoasă, formarea gân-
durilor şi declanşarea emoţiilor. Dar vitamina B6 este indis-
pensabilă şi pentru multe alte procese ale organismului:
¤ favorizează formarea anticorpilor şi creşte rezistenţa 
la infecţii;
¤ combate tulburările nervoase şi previne spasmele 
musculare;
¤ tratează sindromul premenstrual;
¤ diminuează riscul apariţiei calculilor renali;
¤ reduce numărul şi intensitatea crizelor la astmatici.

O cantitate insufi cientă de vitamina B6 în organism du-
ce la tulburări precum depresia, nervozitatea, insomniea, 
scăderea imunităţii, modifi cări ale pielii şi ale mucoaselor. 
Carenţa de vitamina B6 la copii poate conduce la convul-
sii, anemie, vărsături şi dureri abdominale. Aceste simpto-
me apoar în lipsa piridoxinei şi la fumătorii, femeile care 
iau pilule anticoncepţionale, sportivii, persoanele în vîrstă 
sau marii consumatori de alcool. Surse bogate de vitamina 
B6 găsim atât în regnul animal, cât şi în cel vegetal. Boga-
te în vitamina B6 sunt soia, drojdia, bananele, nucile, car-
tofi i, orezul, polenul, spanacul, germenii de cereale, cacao, 
fi catul de vită sau carnea de peşte.

Alte surse de vitamina B6
¤ în 100 gr. germeni de grâu se găsesc 3,5 mg vitamină B6
¤ 100 gr. de fi cat de vacă (sau de viţel) prăjit acoperă aproa-
pe jumătate din necesarul zilnic

¤ o banană de mărime medie furnizează aproximativ 1 mg 
de vitamină
¤ nucile sunt o sursă bogată, căci 100 gr. oferă 0,90 mg vi-
tamina B6
¤ nici alunele nu sunt de neglijat: 100 gr. îţi aduc 0,45 mg 
vitamină
¤ o cantitate de 0,20 – 0,25 mg de vitamină B6 poţi lua din 
100 gr. de: ţelină, spanac, cartofi , pătrunjel sau fasole boabe
¤ orezul brun fi ert furnizează 0,60 mg vitamină la100 gr.
¤ 100 gr. de sardine îţi oferă 1 mg din această vitamină.

Necesarul zilnic de vitamina B6 este de 2 mg la femei şi 
2,2 mg la bărbaţi.

Preventiv şi curativ, vitamina B6 este indicată în urmă-
toarele afecţiuni: acnee (în asociere cu vitaminele B2 şi B3), 
eczeme, hipercolesterolemie, diferite tipuri de infecţii, dia-
ree, hemoroizi, artrită, iritabilitate şi depresie nervoasă, as-
tenie, insomnii, distrofi i musculare, diferite afecţiuni ner-
voase, ulcere de diverse etiologii, eczeme ale sugarilor, hi-
pertensiune arterială, anemii, tulburări ale sarcinii, tulbu-
rări hepatice, în caz de iradiere, hepatita endemică, glosi-
te, stomatite (în asociere cu vitaminele B2 şi B3), pelagra 
(când aceasta nu cedează la administrarea aceloraşi vita-
mine), dermatite seboreice, nevrite etc.

POVESTIRI CU TÂLC
Ecoul

Afl ându-se în excursie pe munte, o tânără familie a po-
posit într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel 
mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei şi 
a strigat de ciuda: “Te urăsc!” Dar, imediat, un glas puter-
nic i-a răspuns: “Te urăsc, te urăsc …!”.

Speriat, copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui 
toată păţania, spunându-i că, afară, cineva striga la el că-l 
urăşte.

Au mers împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a 
spus fi ului său:

- Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte ?
- Da!
- Ia spune-i că-l iubeşti!
- Te iubesc! – a strigat copilul şi, de îndată, văile i-au 

răspuns: “Te iubesc, te iubesc! …”
- Ţine minte, i-a mai zis tatăl, aşa este şi în viaţă: da-

că eşti om rău, numai răutate vei întâlni, dar dacă eşti om 
bun şi te porţi frumos cu ceilalţi, dragoste vei găsi, la tot 
pasul. Şi, chiar dacă nu vei fi  iubit totdeauna de către oa-
meni, în schimb dragostea Domnului va fi  mereu cu tine. 
Să nu uiţi asta!
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(săptămâna 3 – 9 februarie)
3  Vi Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociţă 

Ana (Post. Nu se fac nunţi)
4 Sâ f. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfi nţit Mc. Avramie
5  Du Sf. Mc. Agata şi Teodula (Începutul Triodului). Duminica a 

XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 
10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

6  Lu Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei şi Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. 
Cuv. Varsanufi e cel Mare

7 Ma Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8 Mi Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia (Harţi)
9 Jo Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor

Calendar Creştin Ortodox

Perioada aceasta, a Tri-
odului, ne pune ca început 
de lecţie duhovnicească 
Evanghelia cu Vameşul şi 
Fariseul. Hristos începe să 
Se facă vădit în trăirea po-
runcilor, pe măsura plinirii 
lor (Sf. Marcu Ascetul).

Cântarea Utreniei – cea 
care, să nu uităm, pregă-
teşte, în fond, înţelegerea 
Evangheliei – ne spune: 
„Smerenia a înălţat pe cel 
ruşinat de rele, pe vame-
şul care a suspinat şi a stri-
gat către Ziditorul: Milos-
tiveşte-Te! Iar semeţia a 
surpat din dreptate pe ti-
călosul fariseu ce a grăit 
cu trufi e. Deci să urmăm 
celor bune, depărtându-ne 
de rele“. (Sedealnă, glas 4). 
Şi aceasta, pentru că „tru-
fi a s-a arătat pricinuitoare 
de sărăcie pentru bogăţia 
virtuţilor, iar smerenia, din 
sărăcie desăvârşită, s-a ară-
tat îndestulătoare îndrep-
tării; pe aceasta s-o câşti-
găm“ (Cântarea a 4-a, III).

Taina vameşului
Că este vorba de o „călă-

torie a virtuţilor“, spre Pos-
tul Mare, tot textul Utreni-
ei ne-o arată. În genere, cu-
vântul amvonului în aceas-
tă Duminică pare orientat 
mereu s-arate un exemplu 
în vameş şi un contra-exem-
plu în fariseu. Şi totuşi... 
Cântarea a 5-a a Utreniei 
zice: „Să ne sârguim a ur-
ma virtuţilor fariseului şi a 
râvni smerenia vameşului, 
urând ceea ce este nepotri-
vit la amândoi, adică trufi a 
şi pierderea“. Poate că de 
aici ar trebui să reanalizăm 
taina vameşului. Şi calita-
tea rugăciunii pe care o înăl-
ţăm dinaintea lui Dumne-
zeu. Căci, iată, chiar model 
vameşul nu este decât o 
treaptă, un fuştei la scara 
duhovnicească a modelului 
Hristos, cea de la care înce-
pe urcuşul.

Lecţia este apoi dată. „Prin 
mijlocirea smereniei“, vame-
şul se înalţă pe aripile vul-
tureşti ale pocăinţei prea u-
şor dinaintea lui Dumnezeu. 
De cealaltă parte, fariseul, 
cuprins de „putreda uşurime 
a trufi ei“, se înalţă spre a-
ceasta, căzând în cele mai 
adânci ale iadului.

Cu duhul smereniei
Ceea ce ni se cere – ca 

persoană şi ca Biserică – es-
te transfuzionarea aceasta 
cu duhul smereniei, a gân-
dului smereniei „cel de Dum-
nezeu bine-primit“. „Cuvin-
tele vameşului, credincioşii 
să le grăim în sfânta Bise-
rică. Dumnezeule, milosti-

veşte-Te, ca, împreună cu 
el, să afl ăm iertarea, scă-
pând de pieirea fariseului 
celui mult lăudăros“. „Sus-
pinării vameşului să urmăm 
toţi şi cu Dumnezeu vor-
bind, toţi să strigăm către 
Dânsul cu lacrimi fi erbinţi: 
Iubitorule de oameni, gre-
şit-am! Milostive, Îndura-
te, milostiveşte-Te şi mă 
mântuieşte!“ (Cântarea a 
8-a, III şi IV).

Cheia, în exprimarea 
rugăciunii

Când spunem a „rugăciu-
nii curate“, iarăşi ne ajută 
inspiratul făcător de imn li-
turgic. Căci zice acesta: „Să 
aducem cu osârdie rugăciuni 
de umilinţă Ziditorului, ca 
vameşul, lepădându-ne de 
nerecunoscătoarele rugi ale 
fariseului; de glasurile cele 
cu laudă mare, care aduc de-
formare împotriva aproape-
lui, ca să câştigăm pe Dom-
nul milostiv şi lumină“ (Cân-
tarea a 9-a, III)

Vameşul s-a îndreptat
Modelul oferit de vameş 

poartă şi el treptele rugă-
ciunii curate, după cum 
cântarea Triodului o şi con-
semnează. „Vameşul, su-
indu-se la templu cu cre-
dinţă oarecând şi rugân-
du-se lui Dumnezeu, s-a 
îndreptat, căci cu suspi-
nuri a venit şi cu lacrimi 
şi cu zdrobire de inimă, 
toată povara păcatelor a 
lepădat-o prin ispăşire“ 
(Slavă..., cântarea a 9-a).

Postirea, topitoarea 
păcatului şi lacrima 
pocăinţei

Or exerciţiul de smere-
nie cel mai adânc şi grab-
nic la îndemână ne este 
postul, postirea, topitoa-
rea păcatului şi lacrima 
pocăinţei (cf. Sf. Ioan Gu-
ră de Aur). De-aceea zicem 
cu cea din urmă cântare a 
Utreniei: „Pe fariseul ce se 
îndreptăţea pe sine, lău-
dându-şi faptele, l-ai osân-
dit, Doamne, şi pe vame-
şul, ce s-a smerit şi cu sus-
pinuri a cerut iertare, l-ai 
îndreptat. Că nu primeşti 
gândurile cele înălţate, şi 
inimile cele zdrobite nu le 
defăimezi. Pentru aceasta 
şi noi, cu smerenie, cădem 
înaintea Ta. Cel ce ai pă-
timit pentru noi, dă-ne ier-
tare şi mare milă!“ (Sla-
vă..., laude).

Să cerem dar să lumi-
neze-n noi Hristos taina 
adâncii smerenii.

Pr. Conf. Univ. Dr. 
Constantin Necula

Darul îndreptăţirii

Trăim într-o lume care a 
uitat de modestie (poate chiar 
a renunţat la ea). Din ce în 
ce mai rar (extrem de rar) 
mai întâlnim şi oameni cu 
adevărat smeriţi. Virtutea 
mare a smereniei a fost în-
gropată undeva departe, pen-
tru că ea a devenit incompa-
tibilă cu preocupările şi cu 
valorile promovate de şi în 
lumea contemporană.

Expresia „Ale Tale dintru 
ale Tale, Ţie Îţi aducem de 
toate şi pentru toate“ se gă-
seşte cuprinsă în Sfânta Li-
turghie, reprezentând chiar 
momentul principal al aces-
teia. Rugăciunea euharisti-
că de sfi nţire (teologic: pre-
facerea, transfi gurarea) a 
pâinii şi a vinului în însuşi 
Sfântul Trup şi Sânge al 
Domnului nostru Iisus Hris-
tos trebuie trăită la intensi-
tate maximă! Momentul în 

sine, atât partea de anam-
neză (reactualizarea Cinei 
celei de Taină), cât şi cea a 
epiclezei (invocarea pogorâ-
rii Duhului Sfânt peste Sfi n-
tele Daruri), este copleşitor! 
Duhul Sfânt ne descoperă 
tuturor duhul smereniei. 
Trăim în acele clipe minu-
nea că Dumnezeu este a toa-
te şi îi oferim, de fapt, cele 
ale Sale din cele ale Sale. 
Iată smerenia! Iată modes-
tia! Iată viaţa adevărată pe 
care am pierdut-o: Lui Dum-
nezeu i se cuvin toate cele 
ale noastre, pentru că întru 
toate suntem ai Lui.

(...) „Ale Tale dintru ale 
Tale…“ arată o inferiorita-
te a noastră faţă de Dum-
nezeu? Eu zic că da! Oricâ-
te am avea şi oricâte am 
agonisi în viaţă, toate sunt 
ale lui Dumnezeu. Teologul 
grec Matsoukas mărturiseş-

te: „…niciodată nu este anu-
lată diferenţa dintre Crea-
tor şi creatură“. Aşadar, jert-
fa noastră pe care o aducem 
la altar duminică de dumi-
nică şi în sărbători, acea 
pâine şi acel vin, care apoi 
sunt transfi gurate devenind 
Sfântul Trup şi Sânge al lui 
Hristos, sunt tot din cele 
ale lui Dumnezeu. Dacă şi 
jertfa pe care o aducem la 
altar nu este de la noi, ci 
din cele ale lui Dumnezeu, 
înseamnă că omul, în ra-
port cu Creatorul său, este 
un gol, pentru că darul său 
(al omului) este luat tot din 
creaţia lui Dumnezeu.

Având în vedere mărtu-
risirile făcute până acum, 
putem ajunge la o realita-
te: omul fi inţează cu ade-
vărat dacă este în Dumne-
zeu. Vedem că inclusiv da-
rurile pe care noi le ducem 

la altar sunt tot ale lui Dum-
nezeu şi din cele ale lui 
Dumnezeu. Şi atunci totul 
se schimbă. Orice forma-
lism din credinţă cade, pen-
tru că dincolo de şabloane 
este concretul. Lui Dumne-
zeu i se atribuie toate, iar 
toate ale noastre sunt, prin 
excelenţă, ale Lui, pentru 
că El le-a creat. Dumnezeu 
aşteaptă ca omul să se 
schimbe ontologic. Am zice: 
„Doamne, toate ale acestei 
lumi, chiar de le voi avea, 
tot ale Tale sunt, însă Tu 
primeşte-mă întru dorinţa 
îndreptării mele!“.

Nouă ne rămâne să pă-
trundem înţelegerea urmă-
toare: schimbarea noastră 
în bine este jertfa bineplă-
cută lui Dumnezeu, deoare-
ce restul sunt „ale Tale din-
tru ale Tale, Doamne“.

 Pr. Ioan Petrica

„Ale Tale dintru ale Tale, Doamne…“

Evanghelia de azi ne arată 
că rugăciunea trebuie 
să fi e făcută cu smerenie, 
nu cu mândrie. Dacă noi 
existăm, dacă avem sănăta-
te, dacă avem libertate, 
dacă avem minte, dacă 
avem toate aceste daruri, 
de unde sunt ele? De la 
noi? Cine a contribuit 
la naşterea sa? De aceea 
nici nu avem voie să ne 
gândim că am dispune 
de viaţă; cine poate dispu-
ne de sănătatea lui, decât 
să şi-o îngrijească? Cine îşi 
dă sieşi minte? Poate 
să spună cineva: eu sunt 
inteligent, eu am minte? 
Da! Aşa spunem de fapt 
când Dumnezeu ne dă 
nişte daruri, când ne dă 
bunătăţile pământului din 
care să trăim.

Chemaţi la rugăciune
Iată, suntem chemaţi as-

tăzi la o reformulare a gândi-
rii noastre, să avem încrede-
re că dacă noi ne rugăm cu 
umilinţă, rugăciunea noastră 
este primită şi nu poate fi  rup-
tă de legătura aceasta care se 
crează cu Dumnezeu. Dar să 
observăm cât suntem noi de 
slabi la rugăciune: dimineaţa 
şi seara obosiţi, ne facem sem-
nul Sfi ntei Cruci, zicem o ru-
găciune, de parcă Dumnezeu 
ar fi  obligat să-ţi dea toate. A-
re grijă Dumnezeu să primeas-
că toată truda, osteneala, pen-
tru că şi munca poate fi  o ru-
găciune dacă o faci cu credin-
ţă. Tot ceea ce faci spre bine, 
spre binele altora, spre bine-
le tău, spre binele societăţii, 
spre binele Bisericii, toate lu-
crurile acestea sunt o ofran-
dă, iar ofranda este rugăciu-
ne; totuşi la sfârşitul zilei tre-
buie să tragem o linie şi să 
spunem: „Doamne, Te slăvesc, 
Te laud, Îţi mulţumesc pen-
tru tot ce mi-ai dat“.

Vine vrăjmaşul
Vedem însă că ori de câ-

te ori încercăm să ne rugăm, 
să citim dintr-o carte de ru-
găciuni, gândul fuge într-o 
parte şi ne întrebăm: oare 

ce este aceasta? Suntem noi 
chiar aşa de slabi, încât nu 
putem să ne concentrăm 
cinci minute la o rugăciune? 
E vrăjmaşul care vine asu-
pra ta cu ispite ca să te ru-
pă de la rugăciune, care în-
cearcă să te sustragă către 
lucruri amăgitoare, lumeşti. 
Atunci trebuie neapărat să 
întorci gândul, căci vrăjma-
şul vine cu gânduri urâte, 
cu gânduri spurcate, ca să-ţi 
spurce rugăciunea ta.

Întâmplare
O să vă spun o întâmpla-

re din viaţa Sfântului An-
tonie cel Mare. Sfântul An-
tonie a fost chemat să vină 
din pustie spre oraş, che-
mat de episcopul său. Tre-
când el pe lângă o cetate în-
conjurată de zid şi având el 
puterea de a vedea duhuri-
le necurate datorită vieţii 
lui dumnezeieşti, l-a văzut 
pe diavol în chip de demon. 
Acesta dormea pe zidul ce-
tăţii, la poartă, şi sforăia. 
Atunci îl întreabă: Ce faci, 
necuratule? Iar el îi răspun-

de: Păzesc cetatea. Şi cum 
păzeşti cetatea, că tu dor-
mi! Nici o grijă, toţi sunt ai 
mei; dimineaţa mă mai uit 
aşa să văd dacă vreunul 
vrea să facă ceva, am eu gri-
jă de restul, toţi sunt ai mei, 
fac numai ce vreau eu. 
Atunci s-a întristat sfântul. 
Mergând mai departe, pâ-
nă la locul unde trebuia să 
se ducă, a trecut printr-o 
strâmtoare, prin nişte 
munţi, şi deasupra unei peş-
teri a văzut o legiune în-
treagă de demoni, o mulţi-
me de demoni care făceau 
gălăgie şi strigau urât, cu 
strigăte înfiorătoare. Şi 
atunci a întrebat îngerul: 
Ce faceţi, spurcaţilor? Şi ei 
au răspuns: De ani de zile 
ne luptăm cu nemernicul 
acesta de călugăr să-l ispi-
tim de la rugăciune, şi n-am 
putut, n-am reuşit; şi am 
adus atâtea întărituri şi mai 
aducem, pentru că şi noi 
avem răbdare, că poate îl 
ispitim vreodată. Şi atunci 
a văzut sfântul cât de ma-
re este puterea rugăciunii; 

diavolul nu te poate ispiti 
decât numai dacă vrei tu. 
Vă îndemn, aşadar, în pri-
mul rând să nu-i pomeniţi 
numele. Nu vă daţi seama 
că atunci când rostiţi nu-
mele diavolului, când îi daţi 
un obiect sau un animal dia-
volului, el vine şi-l ia. El vi-
ne şi-ţi dă de toate, îţi pu-
ne în cale lucruri pe care 
crezi că-s tare frumoase, 
că-s tare ocrotitoare.

Armă puternică
O armă puternică împotri-

va diavolului este smerenia. 
Despre ea se spune în Pate-
ric: „Zis-a avva Antonie: am 
văzut toate cursele vrăjmaşu-
lui întinse pe pământ şi am 
zis: Oare cine poate să le trea-
că pe acestea? Şi am auzit glas 
zicându-mi: smerenia“ (p. 6). 
Iată, smerenia e mai presus 
de toate un fundament al vie-
ţii noastre spirituale. Să spu-
nem deci aşa: „Doamne, sun-
tem păcătoşi, n-avem dreptul 
să spunem cum spun toţi cei-
lalţi care au plecat din Bise-
rică, pentru ca să se deose-
bească de noi, «noi suntem 
mântuiţi»“. Nu putem să spu-
nem lucrul acesta, ci trebuie 
să spunem: Doamne, avem 
nevoie de dragostea ta. Ea e 
aşa de mare, încât ne va aju-
ta şi va copleşi păcatele noas-
tre pentru că ştim că atunci 
când ne apropiem de Trupul 
şi Sângele Tău la altar sun-
tem dintre păcătoşii cei din-
tâi. Cel mai mare păcat este 
să te mândreşti şi să spui că 
eşti mântuit. Spre deosebire 
de rugăciunea fariseului, ru-
găciunea vameşului, făcută în 
pocăinţă şi smerenie, devine 
rugăciune adevărată.

Aşadar, noi nu trebuie nu-
mai să mărturisim că sun-
tem credincioşi, trebuie să-L 
iubim cu adevărat şi faptele 
noastre să fi e fapte de creş-
tini. Atunci suntem aproape 
de Hristos, atunci călătorim 
împreună cu Hristos.

ÎPS Laurenţiu, 
Mitropolitul Ardealului

(Titlul şi intertitlurile 
aparţin redacţiei)

ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului)

Rugăciunea făcută cu smerenie
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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 
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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 so-
iuri. Preţ 3,5 lei kilogramul. Infor-
maţii la telefon 0752.531.265

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

¤ Societate comercială vinde 
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

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Porumbacu de Jos anunţă publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul „Înfi inţare centru de colectare prin aport 
voluntar în comuna Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu“, pro-
pus a fi  amplasat în comuna Porumbacu de Jos, localitatea 
Porumbacu de Jos, CF nr. 110685, judeţul Sibiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipo-
dromului, nr. 2A și la sediul Comunei Porumbacu de Jos, 
localitatea Porumbacu de Jos, str. Principală, nr. 253, ju-
deţul Sibiu, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vi-
neri, între orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.
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CSU Sibiu întâlneşte SCM 
OHMA Mozzart Bet Timişoa-
ra, sâmbătă, de la ora 20, în 
Sala Transilvania, într-un 
meci din prima etapă din Fa-
za a 2-a a Ligii Naţionale de 
baschet masculin.

Serie bună
„Vulturii“ au încheiat par-

cursul din prima fază a sezo-
nului cu trei victorii consecu-
tive, care i-au asigurat practic 
prezenţa în Top 10: 95-73 cu 
SCMU Craiova, 85-73 la CSM 
Baschet Petrolul Ploieşti şi 
79-59 cu CSM Tg. Jiu.

Într-un meci disputat sâm-
bătă, în Sala Transilvania, 
elevii lui Tomas Rinkevicius 
au sărbătorit califi carea în 
faza următoare a competiţi-
ei printr-o victorie la scor în 
faţa gorjenilor. Au început 
din nou în forţă, având un 
prim sfert excelent. Au pus 
la respect adversarul prin 2 
run-uri, primul de 7-0, de la 
scorul 4-2, apoi unul de 10-0, 
de la scorul de 13-6. Sibienii 
aveau să închidă primul par-
ţial la o diferenţă conforta-
bilă, 25-8. Jocul reuşit al „vul-
turilor“ a fost pe placul fani-
lor veniţi în Sala Transilva-
nia să se bucure de baschet.

Final liniştit
Sibienii au coborât concen-

trarea până la pauză, în spe-
cial în ofensivă, dar au rămas 
atenţi la tabelă, mulţumin-
du-se să păstreze distanţa fa-

ţă de gorjeni. CSM Tg. Jiu a 
reuşit şapte puncte consecu-
tive în cel de-al doilea parţial 
(pentru 34-20), anihilate însă 
de sibieni. Sfertul s-a înche-
iat la egalitate, 16-16, astfel 
că cele două echipe au intrat 
la cabine la scorul 41-24.

În al treilea parţial, CSM 
Tg Jiu a încercat revenirea, 
a redus până la 54-41, însă 
CSU Sibiu a avut apoi cel 
mai lung run din meci, un 
11-0 care a tăiat tot elanul 
oaspeţilor. În mai puţin de 
4 minute s-a făcut 65-41, în 
uralele publicului, sibienii 
având să intre în ultimul 
sfert cu + 23 pe tabelă.

Finalul a fost fără istoric, 
„vulturii“ reuşind în acest 
sfert cea mai mare diferen-
ţă de pe tabelă din acest meci, 
+27 (scor 76-49). În cele din 
urmă s-a terminat 79-59 
(25-8, 16-16, 24-17, 14-18)

Marcatori
Principalul marcator a fost 

Rareş Uţă, cu 15 puncte, la 
care a adăugat 6 recuperări. 
Whelan, Gavriloaia şi Barro 
au înscris câte 10 puncte, Pratt, 
Blumbergs şi Dragoste câte 9, 
Manchon 4 şi Ionescu 3.

Top 10
CSU Sibiu a încheiat pe 4 

în clasamentul Conferinţei A, 
cu 25 de puncte, în urma U-BT 
Cluj, Rapid şi FC Argeş Pi-
teşti. În Top 10 s-au califi cat 
U-BT Cluj, Rapid, FC Argeş, 

CSU Sibiu şi SCMU Craiova 
– din Conferinţa A, şi CSM 
CSU Oradea, OHMA Timi-
şoara, Dinamo, Voluntari şi 
CSM Constanţa – din Confe-
rinţa B. Clasamentul se pre-
zintă astfel:

GRUPA 1-10
¤ CSM CSU Oradea 7 vic-
torii/1 înfrângere 15 pct.
¤ ACS U-BT Cluj-Napoca 
7/1 15
¤ CS Rapid Bucuresti 6/2 14
¤ CS Dinamo Bucuresti 4/4 12
¤ CSO Voluntari 4/4 12
¤ SCMU Craiova 3/5 11
¤ SCM OHMA Mozzart Bet 
Timisoara 3/5 11
¤ FC Arges Pitesti 2/6 10
¤ BC CSU Sibiu 2/6 10
¤ CSM ABC Athletic Con-
stanta 2/6 10

În faza a doua a doua a 
LNBM, miza este califi carea 
în primele 8, care asigură 
prezenţa în play-off.

Un nou început în Sala Transilvania

Sibianul Filip Macarie 
continuă pregătirile cu Co-
rona Braşov, sub coordona-
rea antrenorilor Emilian 
Focşeneanu şi Bogdan Bar-
bu pentru a-şi îmbunătăţi 
performanţele şi a urca în 
clasamentul FIS. În vârstă 
de doar 17 ani, a participat 
zilele trecute la două con-
cursuri internaţional de ca-
libru desfăşurate în Bosnia.

În 27 şi 28 ianuarie, ală-
turi de colegii de la Corona, 

Filip Macarie a luat startul 
în proba de Slalom Special. 
După cele 2 zile de concurs, 
s-a clasat în primii 25, îm-
bunătăţindu-şi punctajul 
FIS. Colegii săi Alexandru 
Ştefănescu (23 de ani, repre-
zentant al României la JO 
Beijing 2022) şi Raul Dan-
ciu (22 de ani, lotul naţio-
nal) au reuşit prestaţii şi 
mai bune, primul plasân-
du-se în Top10 (locul 9 în 
prima zi şi locul 10 în cea 

de-a doua), iar Raul locul 11 
în prima zi şi locul 15 în cea 
de-a doua.

Cei trei schiori au par-
ticipat apoi la două com-
petiţii de Slalom Uriaş (în 
4 manşe) desfăşurate la 
Kupres. Filip Macarie a 
terminat în primii 40, la 
fel ca Raul Danciu, Alexan-
dru Ştefănescu fiind şi de 
această dată foarte bun în 
primele 2 manşe, când s-a 
clasat pe 10.  (M. S.)

Macarie urcă în clasamentul FIS

Sibianul Victor Cornea 
reprezintă din nou Româ-
nia, după participarea la în-
tâlnirea cu Slovacia de anul 
trecut. În weekend are oca-
zia să obţină şi prima victo-
rie în tricoul naţionalei, în 
partida cu Thailanda din ca-
drul play off-ului Grupei 
Mondiale a Cupei Davis.

În formă
Sportivul Pamira Club Si-

biu intră în meci după două 
turnee câştigate în acest an, 
care l-au dus pe locul 107 în 
clasamentul ATP la dublu. 
Sibianul s-a impus, în proba 
de dublu, în turneele ATP 
Challenger de la Lisabona, 
Oeiras (Portugalia) şi Tene-
rife (Spania). La prima sa 
participare în echipa Româ-
niei, în septembrie 2022, Vic-
tor Cornea a pierdut partida 
de dublu cu Slovacia, alături 

de Marius Copil. România a 
cedat atunci cu 1-3.

5 jucători
România întâlneşte 

Thailanda, în perioada 3-4 
februarie, în Nonthaburi, 
oraş cu o populaţie de 
1.276.745 de locuitori. „În-
tâlnirea va fi  găzduită de 
The Lawn Tennis Associa-
tion of Thailand, o arenă 
cu o capacitate de 1.500 de 
locuri. Pentru acest meci, 
căpitanul nejucător Gabri-
el Trifu şi antrenorul An-
drei Mlendea au convocat 
următorii jucători: Marius 
Copil, Victor Vlad Cornea, 
Nicholas David Ionel, Filip 
Jianu şi Cezar Creţu. Echi-
pa care va câştiga această 
dispută va juca în luna sep-
tembrie 2023 în Grupa Mon-
dială I.“, anunţă Federaţia 
Română de Tenis.

Programul meciurilor
Ieri, 2 februarie 2023, a 

avut loc tragerea la sorţi a 
meciurilor. Astfel, vineri, 3 
februarie, sunt programate 
partidele de simplu dintre 
Yuttana Charoenphon (976 
ATP) şi Nicholas David Io-
nel (225 ATP) şi Kasidit 
Samrej (605 ATP) – Filip 
Cristian Jianu (267 ATP).

Sâmbătă, 4 februarie, zi-
ua debutează cu partida de 
dublu dintre perechile Pru-
chya Isaro /Thantub 
Suksumrarn şi Marius Co-
pil/Victor Vlad Cornea, apoi 
ultimele meciuri de simplu: 
Kasidit Samrej – Nicholas 
David Ionel şi respectiv Yut-
tana Charoenphon – Filip 
Cristian Jianu.

Partidele vor debuta, a-
tât vineri, cât şi sâmbătă 
de la ora locală 11:00 (06:00 
la Bucureşti).  (M. S.)

Victor Cornea joacă în Thailanda

FC Hermannstadt 
se întoarce acasă, 
pe Municipal, pentru 
partida cu FC Argeş, 
din cadrul etapei a 24-a 
a Superligii. Întâlnirea 
e programată sâmbătă 
4 februarie, de la ora 14,30.

2-2
Sibienii încep seria întâl-

nirilor cu echipe de play-out, 
după un program greu, cu 4 
dueluri „de foc“. Au fost 2 
victorii, cu Farul (4-0) şi cam-
pioana CFR Cluj (1-0), am-
bele în decembrie 2022, şi 2 
înfrângeri anul acesta, cu 
FCSB (0-1) şi CS Universi-
tatea Craiova (0-2). Ultimul 
eşec a fost consemnat sâm-
bătă, elevii lui Marius Măl-
dărăşanu fi ind prea timizi 
pentru a emite pretenţii.

Pierdurăm în Bănie
La Craiova, soarta parti-

dei a fost decisă de interna-
ţionalul Andrei Ivan, care a 
punctat decisiv în minutele 
48 şi 69. Atacantul gazdelor 
a „spart gheaţa“ după 4 luni 
de secetă.

Măldărăşanu începuse cu 
Ene (recuperat la timp), Bejan 
şi Issah în centrul defensivei 
sibiene. S-a blindat la mijloc, 
pentru a tăia elanul oltenilor 
şi a declanşa contraatacuri 
ucigătoare. O formulă intere-
santă, care a dat roade în pri-
ma repriză, FC Hermann-
stadt semnând primele oca-

zii şi dictând ritmul partidei. 
După prima jumătate de oră, 
sibienii au trecut chiar la pre-
sing avansat, au recuperat 
multe mingi în jumătatea ad-
versă şi, pe acest fond, au ra-
tat cea mai mare ocazie a re-
prizei. Butean (‘37) n-a pu-
tut însă să-l învingă pe Arla-
uskis din careu, din poziţie 
unu la unu. Îndrăzneala si-
bienilor a fost taxată pe con-
traatac, Rivaldinho (‘42) fi -
ind blocat in extremis de Le-
tica, sub privirile celebrului 
său tată, afl at în tribunele 
stadionului „Ion Oblemenco“.

Cu altă viteză
Craiovenii au ieşit cu vi-

teza schimbată de la cabi-
ne, iar presiunea acestora a 
dus la perforarea defesivei 
noastre în doar 3 minute. 

Au fost două ocazii în 2 mi-
nute. Apoi, o minge recupe-
rată la mijlocul terenului de 
către olteni a ajuns la Ivan, 
care a avansat la 20 de me-
tri şi a şutat, cu Ene în fa-
ţă, la colţul lung, pentru 1-0. 
Execuţie frumoasă.

Meciul s-a schimbat to-
tal, gazdele rămânând în 
atac în speranţa majorării 
diferenţei. Pe contră, FC 
Hermannstadt ratează o no-
uă ocazie uriaşă. Paraschiv 
l-a servit ideal pe Butean, 
liber la 10 metri în poziţie 
centrală, acesta greşeşte în-
să preluarea şi este blocat 
în momentul şutului.

Acelaşi Ivan a creat apoi 
încă două faze periculoase, 
prima încheindu-se cu o ba-
ră transversală semnată de 
Căpăţînă, apoi marcând cu 

capul de la colţul scurt, du-
pă cornerul acordat aiurea 
de către Marcel Bârsan: 2-0. 
Era minutul 69.

Măldărăşanu a schimbat 
şi el, Paraschiv a benefi ciat 
în sfârşit de mingi impor-
tante, însă atacantul nostru 
n-a mai fost atât de inspirat 
ca anul trecut. Finalul s-a 
jucat pe contre, însă tabela 
a rămas încremenită la 2-0.

Filmul meciului
¤ Min 6 Petrescu deschide 
la Butean pe dreapta, cen-
trare a acestuia prin faţa 
porţii, periculos, din păcate 
Balaure nu ajunge
¤ Min 16 Butean centrează 
în careu, Arlauskis intervi-
ne spectaculos
¤ Min 22 Letica respinge de 
sub transversală un şut de 

la marginea careului de 16 
metri a lui Căpăţînă
¤ Min 37 Ocazie uriaşă FC 
Hermannstadt. Butean 
nu-l poate învinge pe Ar-
lauskis din careu, poziţie 
unu la una
¤ Min 42 Contraatac ra-
pid Universitatea, Rival-
dinho este blocat in extre-
mis de Letica
¤ Min 46 Căpăţînă trimite 
cu capul cu boltă, Letica re-
ţine fără probleme
¤ Min 47 Rivaldinho trage 
din unghi, Letica reţine
Min 48 Talonal de Ene, Ivan 
găseşte o execuţie minuna-
tă de la 22 de metri şi des-
chide scorul: 1-0
¤ Min 56 Paraschiv îl ser-
veşte ideal pe Butean, li-
ber la 10 metri în poziţie 
centrală, acesta greşeşte 

preluarea şi e blocat. Oca-
zie mare
¤ Min 59 Acelaşi Butean es-
te blocat din nou în momen-
tul şutului, la o fază în care-
ul Universităţii
¤ Min 67 Iancu pătrunge în 
careu pe stânga, dar şutea-
ză departe de poartă
¤ Min 68 Ivan scoate de pe 
linia de fund la marginea ca-
reului de 16 metri, Căpăţînă 
trage direct în transversală
¤ Min 69 Ivan reia cu ca-
pul din corner de la colţul 
scurt, în partea opusă: 2-0
¤ Min 71 Paraschiv trage de 
la distanţă, pe lângă poartă
¤ Min 74 Găsit liber în ca-
reu, Paraschiv şuteză târ-
ziu, în adversar
¤ Min 86 Şutul lui Hanca 
din careu este blocat de de-
fensiva sibiană

Pornim cu prima şansă
 Elevii lui Măldărăşanu caută prima victorie din 2023 într-o partidă oficială

HERMANNSTADT: Letica – C. Ene (79, ), Bejan, Issah – Butean, P. 
Petrescu (‘70, Bărbuţ), Mino Sota, Opruţ – Balaure (‘70, Biceanu), D. 
Paraschiv, Oroian (‘46, Iancu)

CS Universitatea Craiova: Arlauskis – Martic, V. Găman, Raul Silva, CS Universitatea Craiova: Arlauskis – Martic, V. Găman, Raul Silva, 
Vătăjelu – Căpăţînă, Screciu – Işfan, Nistor, A. Ivan – RivaldinhoVătăjelu – Căpăţînă, Screciu – Işfan, Nistor, A. Ivan – Rivaldinho

Echipele

Sibienii pornesc cu prima şansă în meciul de sâmbătă, FC Argeş fi ind 
o echipă de pluton, cu doar 6 victorii în acest sezon. Are al 3-lea cel mai 
slab atac din Superligă (18 goluri în 23 de meciuri) şi a doua cea mai 
slabă apărare (33 goluri primite) după CS Mioveni.

Piteştenii nu au mai câştigat un meci din octombrie 2022, 1-0 la Arad, 
fi ind într-o perrioadă nefastă, cu 4 remize şi 3 înfrângeri. Ultimul eşec a fost 
înregistrat duminică, 0-2 cu FC Botoşani pe teren propriu, după un meci slab.

În tur s-au impus sibienii, scor 1-0, printr-un gol reuşit de Daniel 
Paraschiv în minutul 90!

Sibienii sunt favoriţi
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