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Fundaţia „Un copil, o speranţă” – UCOS împreună cu Primăria Şelimbăr a depus un 
proiect pentru deschiderea unui nou centru, în Şelimbăr, finanţat prin PNRR. 
Totodată, fundaţia intenţionează să extindă capacitatea complexului de servicii 
pentru acordarea de terapii copiilor cu afecţiuni din spectrul autist şi cu handicap 
psiho-neuro-motor de pe Strada Aleea Streiu, de la 89, la 100 de persoane. În cei 21 de 
ani de existenţă ai UCOS, mii de copii au trecut pragul instituţiei, evoluând cu ajutorul 
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Răşinariul este, oficial, BestTourism Village
Răşinari a primit ofi cial titlul de Best Tou-

rism Village de la Organizatia Mondială a Tu-
rismului, în cadrul unei ceremonii organizate 
în Arabia Saudită.

Ceremonie ofi cială
Delegaţi din lumea intreagă precum repre-

zentanţi ai autorităţilor, ambasadori, autorităţi 
în turism s-au reunit, în perioada 12-13 mar-
tie, la Alula, în Arabia Saudită, pentru eveni-
mentul cu tema ”Turismul care schimbă vieţi”.

În cadrul acestei reuniuni, Răşinari, unul 
dintre cele mai actractive sate turistice din în-
treaga lume, şi-a primit ofi cial titlul de ”Best 
Tourism Villages”. Ceremonia a fost desfăşu-
rată de către Organizaţia Mondială a Turis-
mului (OMT) şi găzduită de către Guvernul 
Arabiei Saudite. Premiul i-a fost înmânat pri-
marului comunei Răşinari, Bogdan Bucur şi 
secretarului de stat in Ministerul Antrepreno-
riatului si Tursimulu (MAT), Cătălin Canciu 
de către Secretarul General al OMT şi de că-
tre ministrul turismului din Arabia Saudită.

Ales din 136 de sate din întreaga lume
Răşinari este marele căştigător al Români-

ei în cadrul competiţiei ”Best Tourism Village 
2022” lansate de către OMT. Din România, la 
competiţie au participat trei sate si anume Ră-
şinari (judeţul Sibiu), Biertan (judeţul Sibiu) 
şi Ciocăneşti (judeţul Suceava), localităţi care 
au obţinut cele mai mari punctaje în cadrul 
etapei naţionale a competiţiei „Best Tourism 
Villages”, derulate de Ministerul Antrepreno-
riatului si Tursimului (MAT). Aceste localităţi 
sunt incluse şi în ”Ruta satelor tradiţionale tu-
ristice din Romania” dezvoltate de către MAT.

Satul Răşinari a fost selectat alătui de alte 
31 de sate din intreaga lume, conform regula-
mentului, de către o comisie special constitui-
tă in cadrul OMT. La competiţie au participat 
136 de sate, provenite din 57 de tări. Best To-
urism Villages este o iniţiativă globală a OMT 
lansată în anul 2021 cu scopul de a evidenţia 
acele localităţi unde turismul păstrează cultu-
rile şi tradiţiile, celebrează diversitatea, oferă 
oportunităţi şi protejează biodiversitatea.

„Un copil, o speranţă” – 
cea de-a doua casă pentru 
copiii cu nevoi speciale
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Primăria Sibiu va con-
strui încă un centru de co-
lectare separată a deşeuri-
lor prin aport voluntar, în 
Dealul Dăii.

Primăria Sibiu a obţinut 
fi nanţare europeană pentru 
un centru mare de colectare 
a deşeurilor.

“Am obţinut 32,7 milioa-
ne de lei, fonduri nerambur-
sabile europene, pentru con-
strucţia unui al doilea cen-
tru de colectare separată a 
deşeurilor prin aport volun-
tar, acesta urmând să fi e 
amenajat pe Dealul Dăii. 
Vom semna contractul de fi -
nanţare şi apoi demarăm 
procedurile de achiziţie pen-
tru amenajarea acestui cen-
tru unde sibienii vor putea 
preda gratuit deşeuri cu re-
gim special sau deşeuri me-
najere care nu încap în pu-
belele de acasă sau platfor-
mele de la blocÎ, spune Astrid 

Fodor, primarul municipiu-
lui Sibiu.

Amenajare 
în Dealul Dăii

Centrul va fi  amenajat 
pe o suprafaţă de 30.000 mp 
şi va primi următoarele ti-
puri de deşeuri: deşeuri me-
najere, respectiv deşeuri re-
ciclabile şi biodeşeuri care 
nu pot fi  colectate în pube-
lele individuale de la case 
sau de pe platformele din 
zonele de blocuri, deşeuri 
cu fl uxuri şi gestionare spe-
cial (deşeuri volumiinoase, 
deşeuri din construcţii şi de-
molări, echipamente elec-
trice şi electronice, precum 
şi baterii uzate, deşeuri pe-
riculoase, deşeuri din lemn 
şi mobilier, deşeuri textile, 
anvelope uzate şi deşeuri 
de cadavre animale).

Cetăţenii le pot transpor-
ta cu mijloace proprii până 

la Centru şi nu vor plăti ni-
cio taxă pentru predarea lor.

Amenajarea centrului va 
presupune construcţia unor 
platforme şi a unei hale de 
procesare, amplasarea unor 
containere şi a unei camere 
frigorifi ce, amplasarea unui 
cântar pentru autovehiculele 
de mare tonaj, precum şi echi-
parea cu utilaje pentru gesti-
onarea deşeurilor primite.

Încă un centru 
de colecare

În luna decembrie 2022 
Primăria Sibiu a obţinut al-
te 4,5 milioane de lei pentru 
amenajarea unui centru de 
aport voluntar al deşeurilor 
mai mic ca dimensiuni, în Vi-
ile Sibiului, cu o suprafaţă 
de 4.000 mp. În cazul aces-
tui proiect se lucrează la re-
alizarea documentaţiei teh-
nice şi urmează procedura 
de achiziţie pentru execuţia 

propriu-zisă a lucrărilor.
De asemenea, în acelaşi 

domeniu, Primăria Sibiu a 
primit fi nanţare europeană 
în valoare de 12,5 milioane 
de lei pentru amenajarea a 
110 insule ecologice digitali-
zate în zonele de blocuri pen-
tru colectarea selectivă a de-
şeurilor şi pentru implemen-
tarea instrumentului “plă-
teşte pentru cât arunci”.

Bani europeni pentru încă un centru 
de colectare a deşeurilor

Lucrările de extindere a 
şcolii N. Iorga şi construcţie 
a unei săli de sport au con-
tinuat şi în sezonul rece. “Lu-
crările de extindere a şcolii 
N. Iorga şi construcţia unei 
săli de sport au continuat şi 
în sezonul rece astfel că au 
avansat într-un ritm bun. 
Corpul nou de clădire este 
ridicat şi se lucrează la in-
terioare, iar sala de sport 
prinde formă. Reamintesc că 
am obţinut fi nanţare euro-
peană şi pentru efi cientiza-
rea energetică a corpurilor 
de clădire existente, prin ca-
re vom fi naliza moderniza-

rea spaţiilor unităţii de în-
văţământ la care învaţă pes-
te 1.500 de elevi”, explică 
Astrid Fodor, primarul mu-
nicipiului Sibiu.

Stadiul lucrărilor
Corpul nou de clădire, 

cu parter şi 2 etaje a fost 
complet ridicat anul tre-
cut. Înainte de intrarea în 
sezonul rece au fost mon-
tate geamurile şi uşile ex-
terioare astfel că s-a pu-
tut lucra şi se continuă fi-
nisajele interioare – ten-
cuieli, şape şi pardoseli. 
De asemenea, în prezent 

se amenajează instalaţii-
le de utilităţi.

La sala de sport fundaţia 
a fost fi nalizată, iar în pre-
zent se construiesc pereţii.

În paralel, Primăria Sibiu 
a pornit o procedură de achi-
ziţie pentru dotarea cu mo-
bilier a noului corp de clădi-
re. Prin acest contract se vor 
cumpăra 660 de pupitre in-
dividuale cu scaune pentru 
elevi, catedre şi scaune pen-
tru profesori, dulapuri, cuie-
re şi table albe magnetice. O 
altă procedură de achiziţie 
pentru care s-a şi semnat con-
tractului a fost pentru dota-

rea cu sisteme PC a sălilor 
din noul corp de clădire. În 
zilele următoare se va sem-
na un contract şi pentru achi-
ziţia de table interactive pen-
tru fi ecare sală. Astfel, dotă-
rile vor fi  pregătite pentru a 
fi  amplasate imediat ce se în-
cheie lucrările.

Prin acest proiect se vor 
crea 22 de săli de clasă su-
plimentare şi 1 laborator de 
chimie. De asemenea, şcoa-
la N. Iorga va benefi cia de o 
sală de sport pentru desfă-
şurarea orelor de sport, do-
tată cu vestiare şi depozite 
de materiale didactice.

Lucrările la şcoala N. Iorga avansează

Mihai Lisan, DPS SA: „Întreţinerea celor 
950 de kilometri de drumuri judeţene este 
o responsabilitate complexă”
Directorul general al Societăţii Drumuri 
şi Poduri SA Sibiu (DPS), Mihai Lisan, 
afi rmă că siguranţă circulaţiei 
îpe drumurile judeţene este o prioritate 
continuă a companiei, o parte dintre 
lucrări urmând să fi e îndreptate 
şi în 2023 în această direcţie.

Investiţii în întreţinere
”Întreţinerea celor 950 de kilometri de dru-

muri judeţene este o responsabilitate comple-
xă la îndeplinirea căreia avem în vedere în 
primul rând legislaţia în domeniu, dar şi punc-
tele de vedere ale unor parteneri instituţio-
nali precum Poliţia Rutieră, primăriile din 
judeţ sau societăţi specializate. De altfel şi în 
2023 vom pune în aplicare, pe diferite sectoa-
re de drum, proiecte de siguranţă a circula-
ţiei întocmite de specialişti, la cererea com-
paniei noastre. Primele astfel de lucrări se 
vor realiza pe 20 de kilometri din DJ106 Si-
biu -Agnita”, spune directorul DPS SA.

Lisan susţine că un rol important în creş-
terea gradului de siguranţă rutieră îl au in-
vestiţiile Consiliului Judeţean Sibiu.

„Siguranţă circulaţiei creşte prin inves-
tiţii. În anul 2022 aproape 50 de kilometri 

din infrastructura judeţului au fost complet 
modernizaţi prin investiţii ale Consiliului 
Judeţean Sibiu, iar reparaţiile au totalizat 
alţi 10 kilometri”, afi rmă Mihai Lisan.

Siguranţa circulaţiei
Investiţiile menţionate de directorul DPS 

SA sunt drumurile Agnita-Sighişoara (total 
37 km, din care 21,6 km pe teritoriul jude-
ţului Sibiu), Mediaş-Bârghis (24 km) şi Si-
biu-Cisnădie/Arhitecţilor (4 km), primele do-

uă fi nanţate din fonduri europene atrase de 
Consiliul Judeţean Sibiu, iar a treia lucra-
re fi nanţată din bugetul CJS.

”Infrastructura modernizată este cel mai 
important pas în siguranţa circulaţiei şi unul 
major pentru compania noastră ca adminis-
trator de drumuri”, mai spune Lisan.

Drumuri şi Poduri SA este compania 
Consiliului Judeţean Sibiu. Anul 2022 a 
marcat recepţia utilajelor şi echipamente-
lor achiziţionate printr-o amplă campanie 

de modernizare, în valoare totală de 2 mi-
lioane de euro.

„Mijloace moderne pentru infrastructură 
modernă”, spunea atunci preşedinta Consi-
liului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Potrivit preşedintei, DPS SA, în calitate 
de administrator al drumurilor judeţene, a 
înţeles care sunt aşteptările şi a elaborat un 
plan de reorganizare menit a satisface pre-
tenţiile sibienilor. De altfel, rezultatele So-
cietăţii de Drumuri confi rmă o reorganiza-
re reuşită: compania a înregistrat creşteri 
ale cifrei de afaceri şi profi tului.

Planuri pentru 2023
Anul 2023 se anunţă, de asemenea, unul 

important pentru îmbunătăţirea calităţii in-
frastructurii rutiere a judeţului, Consiliul 
Judeţean Sibiu având în derulare investiţii 
precum reabilitarea DJ 106B – A1 – Ocna 
Sibiului – Loamneş – Şoroştin – Ţapu (din 
fonduri europene) , cea a DJ141C- limită ju-
deţul Alba – Broşteni – Bogatu Român – in-
tersecţie DJ107B şi construcţia sau reabili-
tarea a nu mai puţin de cinci poduri de pe 
drumuri judeţene prin Programul Naţional 
de Investiţii Anghel Saligny.
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 utilaj multifuncţional BOBCAT – 75 lei/oră 
(tarif cu operator, combustibil şi TVA incluse).

 schelă metalică – 12 lei/mp/lună 
(tarif cu TVA inclus).

S.C. PIEŢE SIBIU S.A.

Adresa: Sibiu, Calea Şurii Mari nr. 16A  E-mail: piete@sibiu.ro

Telefon: 0269/210 539  offi ce @pietesibiu.ro

Fax: 0269/231 368

www.piete.sibiu.ro

oferă spre închiriere

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

În perioada 20 martie – 
21 aprilie 2023 tinerii cu 
vârsta de până la 35 de ani 
pot depune cereri sau îşi pot 
actualiza dosarul depus pen-
tru obţinerea unei locuinţe 
pentru tineri, destinată în-
chirierii, construită prin gri-
ja ANL, în baza Legii nr. 
152/1998, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, şi a 
H.G. 962/2001 normele de 
aplicare a acestei legi.

Cererile şi documente-
le pot fi depuse la Centrul 

de Informaţii pentru Ce-
tăţeni, din sediul Primări-
ei Municipiului Sibiu de 
pe str. Samuel Brukenthal, 
nr. 2, luni şi miercuri, în-
tre orele 8.00 – 17.00, marţi 
şi joi între orele 08.00 – 
16.00 şi vineri între orele 
08.00 – 14.30.

Cum puteţi aplica
Pe site-ul Primăriei Mu-

nicipiului Sibiu, www.sibiu.
ro, la secţiunea ANL https://
sibiu.ro/primaria/locuinte_

anl pot fi  consultate condi-
ţiile pe care solicitantul şi 
familia acestuia trebuie să 
le îndeplinească, acestea fi -
ind aprobate de Consiliul 
Local Sibiu prin H.C.L. nr. 
42/2023 privind aprobarea, 
în forma fi nală, a criterii-
lor pentru stabilirea ordi-
nii de prioritate în soluţi-
onarea cererilor de locuin-
ţe şi în repartizarea locu-
inţelor pentru tineri desti-
nate închirierii, în Munici-
piul Sibiu.

Din aceeaşi secţiune se 
poate descărca cererea tip 
şi se poate consulta anexa 
care indică actele necesare 
a fi  depuse la dosar.

”Comisia atrage atenţia 
asupra faptului că, în mo-
mentul depunerii cererii, a-
ceasta trebuie însoţită în 
mod obligatoriu de toate do-
cumentele solicitate, com-
plete, corecte şi valabile la 
data depunerii cererii”, 
transmit reprezentanţii Pri-
măriei Municipiului Sibiu.

Se depun doserele pentru locuinţe ANL

Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu face 
un nou pas în dezvoltarea 
serviciile acordate pacien-
ţilor cu patologie cardio-
vasculară complexă, 
fi ind inclus în „Programul 
naţional de boli cardiovas-
culare – tratamentul 
bolnavilor cu stenoze 
arteriale severe prin pro-
ceduri de dilatare percuta-
nă în raport cu profi lul 
clinic şi aspectul 
macrofuncţional”.

Proceduri gratuite
Demersurile pentru inclu-

derea în acest program au fost 
făcute la fi nalul anului prece-
dent (luna decembrie) iar în 
luna februarie a anului curent 
SCJU Sibiu a fost nominali-
zat prin Ordinul 104 la Casei 
Naţionale de Asigurări de Să-
nătate, ca unitate care deru-
lează programul menţionat. 
Ulterior, prin actul adiţional 
nr. 27/28.02.2023 la contrac-
tul pentru fi nanţarea progra-
melor/subprogramelor naţio-
nale de sănătate curative, în-
cheiat cu Casa de Asigurări 
de Sănătate, spitalul a primit 
suma de 250.000 lei pentru 
trimestrul I al anului curent.

Practic, în cadrul Labo-
ratorul de angiografi e coro-
nariană si cateterism cardi-
ac din cadrul Spitalului Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Si-
biu, pacienţii cu afecţiuni 
cardiace cronice pot benefi -
cia gratuit de proceduri de 
implant al stentului, aces-
tea fi ind decontate prin pro-
gramul naţional fi nanţat de 
Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate.

În avantajul pacienţilor
Astfel de intervenţii/proce-

duri se efectuau deja în cadrul 
laboratorului încă din 2015 
dar până acum cheltuielile le-
gate de materiale erau supor-
tate integral de spital, din fon-
duri proprii iar fl uxul de pa-
cienţi nu era unul constant.

„Scopul nostru este dez-
voltarea durabilă a servicii-
lor medicale de cardiologie 
intervenţională, prin accesa-
rea a cât mai multe progra-
me naţionale. Ne bucurăm 
că am reuşit să includem spi-
talul şi în acest program, ac-
cesibilitatea pe plan local a 
serviciilor de implant de stent 
decontate de Casa de Sănă-
tate însemnând posibilitatea 
de a creşte numărul pacien-
ţilor care benefi ciază de a-
ceste proceduri dar şi o serie 
de facilităţi fi nanciare. Prac-
tic, odată cu includerea în 
program, se rezolvă chestiu-
nea fi nanţării, care este una 

foarte importantă. În plus, 
pe lângă avantajele econo-
mice ale scăderii costurilor 
spitalului, există o multitu-
dine de avantaje de ordin me-
dical pentru pacienţi: rezol-
varea acestora pe plan local, 
rapiditatea intervenţiei, scă-
derea complicaţiilor, posibi-
litatea unui prognostic mai 
bun pe termen mediu şi lung”, 
a declarat managerul SCJU 
Sibiu, dr. Daniel Chelcea.

Cine şi cum poate 
benefi cia 
de implanturi de stent

De implant gratuit de 
stent pot benefi cia pacienţii 

asiguraţi şi care sunt dia-
gnosticaţi cu afecţiuni cardi-
ovasculare (boala coronaria-
nă ischemică). Aceştia trebu-
ie sa fi e evaluaţi iniţial de 
un medic cardiolog şi ulteri-
or redirecţionaţi către Labo-
ratorului de Angiografi e si 
Cateterism cardiac. Pacien-
ţii trebuie să fi e internaţi în 
cadrul secţiei de cardiologie 
ale SCJU Sibiu.

În 2022 Laboratorul de 
Angiografi e si Cateterism 
cardiac al SCJU Sibiu a ob-
ţinut, în completarea pro-
gramului de cardiostimula-
toare, programele naţiona-
le pentru defi brilatoare şi 

resincronizatoare cardiace, 
astfel încât actualmente în 
cadrul celei mai importante 
unităţi sanitare din judeţ se 
pot implanta toate tipurile 
de dispozitive cardiace: sten-
turi, stimulatoare, defi bri-
latoare şi resincronizatoare.

Prin extinderea gamei de 
servicii şi patologii tratate 
activitatea din cadrul Labo-
ratorului de Angiografi e si 
Cateterism cardiac devine 
din ce în ce mai complexă, 
putând asigura servicii pen-
tru cetăţenii judeţului dar 
şi pentru pacienţi din ju-
deţe limitrofe: Alba, Hune-
doara, Vâlcea. 

Implanturi de stent decontate de Casă, 
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
 SCJU Sibiu a accesat programul naţionale de dilatare percutană (implant de stenturi)

¤ Laboratorul de Angiografi e şi Cateterism cardiac al SCJU Sibiu 
funcţionează pe lângă secţia de Cardiologie a SCJU Sibiu;
¤ În cadrul laboratorului îşi desfăşoară activitatea 4 medici din-
tre care 2 cu atestat în cardiologie intervenţională, un specialist 
cardiolog în curs de pregătire în cardiologie intervenţională şi un 
medic specialist cardiolog cu supraspecializare în stimulatoare si 
defibrilatoare cardiace implantabile care deserveşte cele 3 pro-
grame naţionale de dispozitive cardiace;
¤ De asemenea, în laborator îşi desfăşoară activitatea şi 6 asistenţi;
¤ De serviciile laboratorului pot benefi cia: pacienţii internaţi în 
cadrul secţiei de cardiologie;
¤ programul de lucru al laboratorului este de luni până vineri, între 
orele 08.00-16.00.
¤ în 2022 în cadrul laboratorului au fost investigaţi/trataţi peste 
1000 de pacienţi. Dintre aceştia 400 au benefi ciat de angioplastii 
(implant de stent).

Despre Laboratorul de Angiografie 
şi Cateterism cardiac al SCJU Sibiu
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Filmul minciunilor administraţiei judeţene PNL: de la lansarea proiectului 
noului spital judeţean, până la eşecul finanţării acestuia prin PNRR
PSD Sibiu s-a implicat constant 
pe tema noului spital judeţean 
şi a avut mai multe întâlniri cu minis-
trul Sănătăţii, Alexandru Rafi la, pen-
tru a încerca să clarifi ce situaţia aces-
tui important obiectiv sanitar.

Pentru cei care au uitat derularea eve-
nimentelor, un rezumat lămuritor:

- Înainte de alegerile locale din 2020, 
în locaţia de pe Drumul Hoţilor, au apă-
rut o mulţime de pancarte care anunţau 
că, în curând, acolo se va construi noul spi-
tal judeţean. Toţi politicienii de vârf ai 
PNL, în frunte cu preşedinta Consiliului 
Judeţean, doamna Cîmpean Daniela, au 
fost acolo, s-au fi lmat şi fotografi at, au dat 
declaraţii şi au promis că au fi nanţarea 
asigurată pentru spital şi că, în curând, 
va începe construcţia.

- Ştiind că liderii PNL mint sibienii într-o 
problemă atât de delicată pentru oraşul nos-
tru, cu scopul de a atrage cât mai multe vo-
turi şi pentru ca doamna Cîmpean să obţi-
nă un nou mandat la cârma Consiliului Ju-
deţean, reprezentanţi ai PSD Sibiu au ieşit 
public şi au cerut ca doamna Cîmpean să 
prezinte sursa de fi nanţare pentru construc-
ţia noului spital. Precizăm faptul că, la vre-
mea aceea, nu începuse pandemia de Covid, 
iar PNRR-ul (Planul Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă) nu exista şi, bineînţeles, nu se 
ştia că urmează să fi e lansat un astfel de 
program de fi nanţare.

- Ca urmare a acestor întrebări, nu doar 
din partea noastră, ci şi a altor formaţiuni 
politice, în loc să răspundă punctual, con-
ducerea PNL l-a adus pe domnul Ludovic 
Orban, premierul de la acea dată, invitân-
du-l chiar în şedinţa Consiliului Judeţean 
(desfăşurată online), să garanteze fi nanţa-
rea spitalului. Domnul Orban a afi rmat că 
există fi nanţare şi că spitalul se va face.

- După această declaraţie, fostul premier 
a plecat intempestiv, fără să răspundă la în-
trebările consilierilor judeţeni. A urmat con-
ferinţa de presă de rigoare, organizată ”la 
faţa locului”, pe Drumul Hoţilor, cu pancar-
tele în spate, alături de doamna Cîmpean şi 
toată conducerea PNL de la acea dată.

- Doamna Cîmpean a susţinut că Ludo-
vic Orban, în numele Guvernului Români-
ei, a semnat un acord cu Consiliul Jude-
ţean, de fi nanţare integrală a noului spi-
tal judeţean.

- Documentul nu a fost făcut public şi 
nimeni nu a avut acces la el, deşi atât noi, 
cât şi reprezentanţii presei sibiene, l-am 
cerut de mai multe ori.

- După ce a fost demis Guvernul Or-
ban, am avut acces la document şi am con-
statat că este un act fără valoare şi im-
plicaţii fi nanciare, în care Guvernul îşi 
afi rma acordul pentru construirea noului 
spital judeţean.

- A început pandemia Covid şi, odată cu 
ea, a venit şi ”echipa câştigătoare” Cîţu, 
sprijinită total de PNL Sibiu. Au urmat ace-
leaşi promisiuni şi vizita de rigoare la am-
plasamentul noului spital. Noutatea a fost 
că apăruse PNRR-ul, numai bun de invo-
cat drept viitoare ”sursă de fi nanţare”.

- „Echipa câştigătoare” a dispărut la fel 
de repede cum a apărut şi a urmat noul 
premier, iar conducerea judeţului a avut 
mai multe vizite la Guvern, pentru a se 
întâlni cu prim-ministrul Nicolae Ciucă.

- Una dintre vizite a fost făcută publică pe 
pagina de socializare a liderilor PNL Sibiu. S-a 
minţit că premierul şi liderii de la nivel cen-
tral au dat asigurări că noul spital judeţean 
din Sibiu se va construi din fonduri PNRR.

- Au minţit pentru că, prin PNRR, Gu-
vernul liberal Cîţu îşi asumase în scris fa-
ţă de Comisia Europeană că va construi 

25 de unităţi spitaliceşti sau spitale noi, 
suma totală alocată prin PNRR fi ind de 
1,6 miliarde de euro.

- În condiţiile în care proiectul noului 
spital judeţean Sibiu ajunsese deja la un 
cost de aproximativ 520 de milioane de eu-
ro, era clar că, pentru a nu pune în peri-
col întreg PNRR-ul, acesta nu avea cum 
să primească fi nanţare. În cazul în care 
nu se realizau obiectivele din PNRR, re-
spectiv cele minim 25 de unităţi spitali-
ceşti şi spitale noi, se pierdeau toţi banii 
din PNRR (1,6 miliarde de euro).

- Atunci când a fost publicată lista spita-
lelor a căror construcţie va fi  fi nanţată prin 
PNRR, în loc să-şi recunoască greşeala, a fost 
mai uşor ca reprezentanţii PNL Sibiu să spu-
nă că PSD este de vină şi că domnul minis-
tru Alexandru Rafi la i-a descalifi cat voit.

- UN FALS GROSOLAN pentru că obiec-
tivul de fi nanţare ”Construire spital jude-
ţean de urgenţă Sibiu” a fost respins în-
trucât nu îndeplineşte criteriile de eligibi-
litate prevăzute în cadrul etapei I de eva-
luare, aprobate prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 1237/2022.

- Subliniem faptul că Hotărârea de Gu-
vern este adoptată şi semnată, conform le-
gislaţiei în vigoare, de premierul Români-
ei, (în cazul de faţă, Nicolae Ciucă, preşe-
dintele PNL). Lucrurile acestea au fost ex-
plicate pe larg şi de ministrul Sănătăţii, 
în răspunsul la contestaţia înaintată de 
Consiliul Judeţean Sibiu.

Dacă doamna Cîmpean ar fi  ascultat a 
doua propunere a PSD Sibiu, lansată pu-
blic, care prevedea construirea unor clă-
diri noi în curtea actualului Spital Jude-
ţean, asemenea spitalului Polisano, sume-
le erau mult mai mici, iar proiectul ar fi  
putut fi  fi nanţat prin PNRR.

Ne exprimăm speranţa că doamna Cîm-
pean nu va mai spune neadevăruri, se va tre-
zi la realitate şi va munci cot la cot cu echi-
pa din cadrul Consiliului Judeţean pentru că, 
între timp, au apărut şi alte surse de fi nan-
ţare care se pot accesa, astfel încât proiectul 
noului spital judeţean să se poată materiali-
za. Altfel, sibienii vor rămâne doar cu spita-
lul virtual, prezentat de doamna Cîmpean şi 
realizat pe bani mulţi, din bugetul judeţului.

Organizaţia Judeţeană PSD Sibiu

„Politica e ceva grav, grav de tot. 
Ai în mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale.”
PNL Sibiu a înţeles 
de multă vreme mesajul 
ilustrului înaintaş libe-
ral I.C. Brătianu şi, toc-
mai de aceea, îşi asuma 
proiecte menite să con-
tribuie în mod real 
la dezvoltarea şi starea 
de bine a oamenilor.

Noul Spital Judeţean 
este de departe cea mai 
mare şi mai grea investi-
ţie postdecembristă a ju-
deţului Sibiu. Oamenii l-au 
menţionat ca fi ind „priori-
tatea numărul 1” cu gân-
dul la condiţiile oferite de 
vechiul spital, unul dintre 
cele mai vechi din ţară. 
Spital în care, pentru a fi  
ţinut pe linia de plutire, 
sunt alocate fonduri con-
siderabile şi sunt accesa-
te proiecte europene.

Pentru a împlini cea mai 
dorită investiţie a sibieni-
lor, Consiliul Judeţean Si-
biu a format o echipă ce 
înglobează truda a peste 
100 de persoane, angajaţi 
şi consultanţi, ce au par-
curs, pas cu pas, un drum 
lung, presărat cu multe 
necunoscute, întrucât pro-
iectul asumat era nou pen-
tru orice administraţie pu-
blică locală din România.

Cu toate acestea, echi-
pa a reuşit să propună Gu-
vernului un proiect coe-
rent, realist, în acord cu 
cerinţele Uniunii Europe-
ne şi conform aşteptărilor 
pe care sibienii le au din 
partea celor pe care i-au 
ales să-i reprezinte. Acest 
lucru a fost recent confir-
mat de premierul Nicolae 
Ciucă, conducător al gu-

vernului în care PNL fa-
ce coaliţie cu PSD. Şi în 
care, spitalul propus de 
PNL ar fi trebuit să aibă 
şi sprijinul, nu doar criti-
cile PSD.

Noul Spital Judeţean 
va fi al comunităţii. Nu 
va trata liberali, pese-
dişti, userişti sau orice 
alt membru sau simpati-
zant al unui partid. El va 
fi un loc în care îşi vor 
găsi vindecarea cei aflaţi 
în suferinţă, fie că sunt 
din judeţul Sibiu sau din 
cele învecinate. Va fi un 
spital al oamenilor pen-

tru că suferinţa nu poar-
tă culori de partid.

Un astfel pe proiect nu 
putea să scape „netaxat” 
politic. Nenumărate au 
fost şi, în mod cert, vor 
mai fi, atacurile la adre-
sa Danielei Cîmpean şi a 
echipei pe care o conduce 
la Consiliul Judeţean Si-
biu. Gesturi nemeritate 
în condiţiile în care aceas-
tă instituţie a dovedit că 
poate accesa şi gestiona 
numeroase investiţii din 
fonduri europene, fapt ce 
o detaşează între judeţe-
le învecinate.

Recentul derapaj venit 
din partea PSD Sibiu nu 
face decât să confirme că 
Proiectul Noului Spital 
este pe calea cea bună. Şi 
că politicieni mărunţi 
sunt dispuşi să arunce la 
coşul de gunoi cea mai do-
rită şi necesară investi-
ţie a sibienilor, cu seni-
nătatea omului ce-şi sa-
vurează cafeaua prin spa-
tele unei măşti, la o ma-
să la care nu se caută so-
luţii ci, cum spunem noi 
sibienii, doar „hibe”.

Filiala Judeţeană 
PNL Sibiu

Proiectul „Piaţa la birou”, 
iniţiat de Consiliul Judeţean 
Sibiu, se va desfăşura vineri, 
17 martie, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Sibiu, în in-
tervalul orar 9.00 – 13.00, ac-
cesul publicului în curtea in-
stituţiei fi ind liber.

Sibienii care locuiesc în zo-
na Hipodrom sunt aşteptaţi să 
se aprovizioneze cu produse 
cultivate şi pregătite în locali-
tăţile din împrejurimi.

Bunătăţi de la ţară
La prima ediţie organiza-

tă la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului, str. Hipo-
dromului nr. 2 A, vor partici-
pa 12 producători locali din 
Piaţa Volantă Transilvania, 
care vor veni cu produse de 
patiserie/panifi caţie (Apoldu 
de Jos, Sebeş, jud. Alba, Si-
biu – In Pane Veritas), cu lac-

tate (Tilişca), cu produse de 
carmangerie (Sibiu), cu legu-
me şi fructe (Nou, Veştem şi 
Miercurea Sibiului), cu con-
serve şi dulceţuri (Mohu şi 
Sadu), cu produse apicole (Ga-
leş) şi cu fl ori (Şelimbăr).

Trei ediţii
Până în prezent, au avut 

loc trei ediţii ale proiectului 
”Piaţa la birou”, în curtea Con-
siliului Judeţean Sibiu (în 24 
februarie, 3 şi 10 martie), ini-
ţiativa administraţiei judeţe-
ne bucurându-se de un interes 
crescut din partea sibienilor 
care domiciliază sau lucrează 
în zona centrală a Municipiu-
lui Sibiu.

Următoarea ”Piaţă la bi-
rou” de la Consiliul Judeţean 
Sibiu este programată pentru 
vineri, 7 aprilie 2023, orele 9.00 
-13.00.

„Piaţa la birou” ajunge 
vineri la Agenţia de Mediu
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Semnare contract de lucrări

„CL 7 – Aducţiuni apă brută Gura Raului, Aducţiune Sălişte – Tilişca“

În data de 7 martie 2023 a fost semnat contractul de lucrări “CL7 – Aducţiuni apă bru-
tă Gura Raului, Aducţiune Săliște – Tilișca” din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de apă și apă uzată în judeţele Sibiu și Brașov în perioada 2014 – 2020 de-
rulat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare POIM 2014-2020.

Contractul de lucrări “CL7 – Aducţiuni apă brută Gura Raului, Aducţiune Săliște – Tilisca” 
semnat între Apă Canal Sibiu S.A. în calitate de benefi ciar și Asocierea AQUA SERV SRL – U-
NIVERSAL BUSINESS SA – ASPIRE DESIGN SRL – DECONSTRUCT AG SRL – SC HYDROSTROY 
AD – SC VDH AD (VODSTROI 98 AD) , prin lider AQUA SERV SRL , în calitate de antreprenor, 
are o valoare de 109.709.365,46 lei (fără TVA) si o durată de execuţie de 32 luni (din care 
6 luni pentru proiectare) de la emiterea Ordinului Administrativ de începere.

Contractul prevede reabilitarea conductei de apă care asigură necesarul de apă din Sur-
sa Gura Râului, în scopul potabilizării, pentru Staţia de Tratare Apă Potabilă Dumbrava, 
principala staţie de tratare apă din zona Sibiului. Lungimea conductei este de 16.830 ml 
din care 3631 ml relining (reabilitare la interior) Dn 600 mm și 13205 ml Condcută din 
PAFSIN -Dn 700 mm.

De asemenea, va fi  construită o nouă aducţiune de apă potabilă pentru alimentarea lo-
calităţilor Poplaca, Sibiel , Fântânele, Săcel, Vale, Săliște, Galeș, Tilișca cu o lungime de 
35404 ml, 3 Staţii de Pompare apă potabilă, 6 staţii de clorinare, construcţia a două re-
zervoare noi de înmagazinare apă potabilă (unul pentru localităţile Vale și Sibiel și unul 
pentru localităţile Săliște și Galeș) și reabilitarea a 3 rezervoare existente (Fântânele, Să-
cel și Tilișca).

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020

_________________________________________________________________

APĂ- CANAL SIBIU SA, Mihai Banciu, Șef Unitatea de Implementare a Proiectului,Tel. 
0269/218696, Fax 0269/223468, e-mail: offi ce@apacansb.ro
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Semnare contract de lucrări

„CL 8 – Aducțiuni Rosia, Șura Mare, Șelimbăr, Aducțiune și GA Șura Mică“

În data de  7 martie 2023 a fost semnat  contractul de lucrări  “CL 8 – Aducțiuni Rosia, 
Șura Mare, Șelimbăr, Aducțiune și GA Șura Mică” din cadrul Proiectului Regional de Dez-
voltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 – 
2020 derulat prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020.

Contractul de lucrări “CL 8 – Aducțiuni Rosia, Șura Mare, Șelimbăr, Aducțiune și GA Șura 
Mică” semnat între Apă Canal Sibiu S.A. în calitate de benefi ciar și Asocierea AQUA SERV 
SRL-AQUA PROCIV PROIECT SRL, prin lider de asociere AQUA SERV SRL, în calitate de an-
treprenor, are o valoare de 45.994.429,93 lei (fără TVA) si o durată de execuție de 30 luni 
(din care 6 luni pentru proiectare) de la data emiterii Ordinului Administrativ de începere.

Obiectul contractului  îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a 
aducțiunilor de apă potabilă pentru localitățile Șura Mică, Dobârca, Șura Mare, Slimnic, 
Ruși, Roșia, Nou, Daia, Cașolț, Șelimbăr, Bungard, precum și construirea unor rezervoare 
de înmagazinare apă potabilă la Dobârca, Șura Mare, Șura Mică, Bungard și Daia. 

 Același contract prevede realizarea unei aducțiuni de apă potabilă din rețeaua munici-
piului Sibiu spre localitatea Șelimbăr și Bungard (noua) cu o lungime de 11.500 m. Aceas-
ta va fi  deservită de o stație de pompare în localitatea Bungard și un rezervor de înmaga-
zinare apă potabilă în localitatea Bungard (nou) – Vu=200 m3, (2 x 100 m3).  În zona Si-
biu Nord – Vest va fi  realizată aducțiunea pentru rezervorul din localitatea Șura Mică (no-
uă) cu o conductă de legătură între aducțiunea existentă Apa Secașelor și  rezervorul de 
înmagazinare propus pentru localitatea Șura Mica, cu o lungime de 2.581 m. O altă 
aducțiune va conecta rezervorul pentru Șura Mică și rețeaua existentă din Șura Mică cu co-
nectare la căminele de vane exitente – 2892 ml. Modernizarea rețelei de apă din localita-
tea Dobârca prevede fi nalizarea unei aducțiuni la rezervorul propus, cu o lungime de  4.065 
m, o stație de pompare, un rezervor de înmagazinare în localitatea Șura Mică (nou); 
Vu=700 m3, (2 x 350 m3) precum și un al doilea rezervor de  înmagazinare în localitatea 
Dobârca (nou) Vu=200 m3(2 x 100 m3). În zona Șura Mare – Slimnic vor fi  proiectate și 
realizate aducțiunea de apă Viile Sibiului, cu rezervoare noi în Șura Mare (L = 6.189 m),  
Șura Mare – Rusi ( L = 12.122 m) și un rezervor de înmagazinare în localitatea Șura Ma-
re (nou); Vu=800 m3 (2 x 400 m3). O ultimă aducțiune de apă potabilă din rețeaua mu-
nicipiului Sibiu către comuna Roșia va avea o lungime de 16.200 de metri și va presupu-
ne si constructia unui rezervor de înmagazinare în localitatea Daia Noua (nou); Vu=300 
m3 (2 x 150 m3) și două stații de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu pentru rezervoarele de 
înmagazinare existente în localitățile Nou și Rosia.

Proiect cofi nanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura 
Mare 2014-2020 

_________________________________________________________________

APĂ- CANAL SIBIU SA, Mihai Banciu, Șef Unitatea de Implementare a Proiectului,Tel. 
0269/218696, Fax 0269/223468, e-mail: offi ce@apacansb.ro

Eşti pasionat de folclor, ai 
între 18 şi 35 ani şi vrei să te 
afi rmi pe scena muzicii popu-
lare româneşti? Atunci în-
scrie-te la preselecţia Festiva-
lului-Concurs al Cântecului 
Popular Românesc „Lucreţia 
Ciobanu” din Sibiu, până în 
data de 27 martie 2023.

Condiţii de participare
Startul celei de-a VI-a edi-

ţii a Festivalului-Concurs al 
Cântecului Popular Româ-
nesc „Lucreţia Ciobanu” s-a 
dat marţi, prin deschiderea 
perioadei de înscriere în com-
petiţie. Astfel, până în data 
de 27 aprilie 2023, tinerii in-
terpreţi de muzică populară 
din România şi diaspora se 
pot înscrie la preselecţia Fes-
tivalului-Concurs al Cânte-
cului Popular Românesc „Lu-
creţia Ciobanu”, iniţiat de 
Consiliul Judeţean Sibiu şi 
Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale „Cindrelul 
– Junii” Sibiu.

Conform Regulamentului 
Festivalului, la preselecţie 
sunt admişi solişti vocali ama-

tori, cu vârsta cuprinsă între 
18 şi 35 ani. Fiecare concu-
rent va interpreta două me-
lodii specifi ce zonei pe care o 
reprezintă, dintre care una 
fără acompaniament orches-
tral (doină, baladă sau cân-
tec doinit). Înscrierea se face 
prin completarea şi trimite-
rea documentaţiei la adresa: 
festivalullucretiaciobanu@g-
mail.com, până în data de 27 
martie 2023.

Regulamentul concursului 
şi fi şa de înscriere se găsesc 
la linkul: http://www.traditii-
sibiene.ro/festivaluri/detalii/16

Preselecţia
Preselecţia va avea loc în 

data de 29 martie 2023, iar 

Concursul cu public şi Gala 
laureaţilor se vor desfăşura în 
zilele de 26 şi 27 aprilie 2023, 
la Centrul Cultural „Ion Be-
soiu” din Sibiu.

Festivalul urmăreşte des-
coperirea şi promovarea ti-
nerilor solişti vocali de mu-
zică populară din întreaga 
ţară şi din diaspora, intro-
ducerea în circuitul naţional 
de noi talente, valorifi carea, 
de către tinerii interpreţi, a 
cântecelor populare şi costu-
melor tradiţionale din zona 
de provenienţă, cultivarea 
calităţilor vocale şi interpre-
tative ale concurenţilor şi 
conservarea, valorifi carea şi 
promovarea culturii tradiţi-
onale româneşti.

S-a dat startul înscrierilor 
la preselecţia pentru Festivalul 
– Concurs „Lucreţia Ciobanu”!

CONCUR
DE ÎNSC

Ciprian Faraon: Conflict 
de interese sau lipsă 
de profesionalism?
Mă simt obligat să reacţionez urmare 
a sesizărilor primite din partea unor 
antreprenori, în legătură cu regula-
mentul privind modul de autorizare 
şi desfăsurare a activităţii de comerţ 
stradal alimentar pe domeniul public 
sau privat al Municipiului Sibiu pe 
strada Nicoale Balcescu, regulament 
conceput de aparatul de specialitate al 
Primăriei Sibiu şi aprobat de Consiliul 
Local si a modului cum este organiza-
ta procedura de selectie a operatorilor 
privati. Aceasta procedura a fost lan-
sata la inceputul lunii martie 2023.

Nu mă voi apleca asupra chestiunilor 
punctuale ale celor care au făcut sesizările, 
deşi le consider pertinente, ci voi încerca să 
atrag atenţia asupra lipsei de transparenţă 
cu care se organizează selecţia operatorilor. 
De caţiva ani, înteleg, planează suspiciunea 
confl ictului de interese asupra unor persoa-
ne din conducerea primariei, interese care 
satisfac afacerile familiilor acestora sau ale 
unor apropiaţi ai acestora, cu privire la acor-
darea autorizaţiilor pentru desfăşurarea ac-
tivităţilor de comerţ stradal.

În regulament se vorbeşte despre o selec-
ţie pe criterii calitative în detrimentul celor 
cantitative, despre o selecţie unitară bazată 
pe criterii obiective, corecte, echitabile şi fără 
echivoc, însă tocmai sistemul folosit de func-
ţionarii primăriei este cel care contrazice ce-
le menţionate în regulament. Principiul este 
primul venit, primul servit, cu alte cuvinte cel 
care reuşeşte să apese ”Enter” cel mai rapid 
este şi cel care reuşeşte contractarea.

Conform antreprenorilor, la fi ecare uti-
lizare a sistemului informatic, indiferent ce 
regulament deserveşte, generează suspi-
ciuni de fraudă, sistemele electronice cad 
subit, iar după reluarea funcţionării siste-
mului locurile apar ocupate. Sper din tot 
sufl etul ca cei din administraţia publică să 

nu invoce nevoia de digitalizare a anumitor 
procese, ascunzându-se în spatele acestui 
deziderat, pentru că nu soluţia este greşită 
ci faptul că deşi sunt sesizaţi de nefuncţio-
nalitatea sistemului, aşa cum a fost gândit, 
cei din primărie continuă să-l folosească fă-
ra a interveni. Dincolo de lipsa de transpa-
renţă şi încurajarea unor politici concuren-
ţiale neloiale, cred că sunt afectate dreptul 
la libera concurenţa si egalitatea de şanse.

Nu deţin elemente incriminatorii asupra 
unor funcţionari ai primariei, nu ştiu dacă 
vorbim de lipsa de profesionalism sau con-
fl ictul de interese, însă pare destul de sigur 
ca problema există şi nimeni nu ia nicio mă-
sură. Sub nicio formă nu aş permite astfel 
de abordări în Primaria Sibiului, dacă aş con-
duce această instituţie. De multe ori, din ne-
fericire, poziţia unor funcţionari, de prea mul-
tă vreme agăţaţi de o funcţie, conduce la abu-
zuri sau la lipsă de viziune, cetăţeanul de 
rând fi ind primul afectat.

Sper într-o intervenţie a doamnei primar, 
apreciindu-i corectitudinea şi seriozitatea.
Preşedintele Organizaţiei Municipa-

le Forţa Dreptei Sibiu
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Tânărul schior sibian 
Christian Marcu a devenit 
vicecampion naţional la sla-
lom uriaş în acest sezon, 
într-o competiţie desfăşura-
tă la Sinaia pe pârtia omo-
logată FIS Valea Dorului. 
Născut pe 4 aprilie 2011, a 
reprezentat Clubul Sportiv 
Carpaţi Sinaia.

La Sinaia
Eforturile depuse de ani 

buni de Christian Marcu, 
tânăra speranţă a schiului 
sibian, dau roade. Anul 
acesta, a câştigat toate cur-
sele la care a participat în 
România, la categoria sa 
de vârstă, atât la slalom 
special, cât şi la slalom uri-
aş, mai puţin la Campio-
natele Naţionale. Visul său 
este să ajungă la Olimpia-
dă, însă e conştient că, pâ-
nă acolo, are foarte mult 
de muncit. Pentru a creşte 
valoric, la fel ca toate spe-
ranţele schiului sibian, a 
fost nevoit să caute un club 
care să-i poată asigura sal-
tul spre marea performan-
ţă. Aşa a ajuns să se pre-
gătească la Clubul Sportiv 
Carpaţi Sinaia. „E un club 
cu tradiţie şi renume în 
acest sport, cu schiori de 
marcă la nivel internaţio-
nal şi antrenor de lot naţi-
onal. Aici sunt alte oportu-
nităţi de antrenament, al-
te condiţii, plus concuren-
ţă acerbă între colegi, mo-

tivaţie, puterea exemplu-
lui...“, detaliază Vali Mar-
cu, tatăl sportivului.

Un rol important în creş-
terea performanţelor înre-
gistrate de sibian îl are An-
drei Burchiu, antrenorul 
său de la Clubul Sportiv 
Carpaţi Sinaia.

Sprijinit de părinţi
Christian este sprijinit în 

eforturile sale de ambii pă-
rinţi, Vali şi Liana. Unul din-
tre ei, dacă nu chiar amân-
doi, îl însoţesc permanent, 
în cantonamente sau la con-
cursuri, indiferent de peri-
oadă. Cel mai greu e iarna, 
când Christian Marcu e mult 
timp departe de şcoală. În-
vaţă la Şcoala gimnazială 
„Samuel von Brukenthal“, 
în clasa a cincea, cu preda-
re în limba germană. Fiind 
un elev silitor, face faţă foar-
te bine, îmbinând sportul cu 
şcoala la un nivel ridicat. 
După 2-3 ore de antrena-
ment dimineaţa, urmează 
lecţii şi teme după-amiaza, 
sub atenta coordonare a ma-
mei sale. Este sprijinit de 
colegii de clasă, în special 
de Diana, care îi trimite de 
obicei pe net lecţiile şi teme-
le. „Le mulţumim mult pen-
tru sprijin, sunt minunaţi. 
Mulţumim de asemenea das-
călilor de la «Brukenthal» 
pentru înţelegere şi susţine-
re“, se arată recunoscător 
Vali Marcu.

În Austria
Christian merge mai nou 

la concursuri şi în Austria, 
fi ind legitimat la Federaţia 
Austriacă de Ski (ÖSV), la 
Clubul SC Fieberbrun, la ca-
re activează şi marele cam-
pion Manuel Feller. La în-
trecerile de anul acesta, a 
reuşit performanţa de a se 
clasa pe locul 5 la slalom şi 
pe locul 3 la uriaş, la cate-
goria lui de vârstă. „Gânduri 
de viitor… categoric cât mai 
multe concursuri internaţi-
onale, curse FIS, cu target 
măreţ, campionate mondia-
le de juniori şi seniori, plus 
Olimpiada, visul oricărui 
sportiv.“, detaliază Vali Mar-
cu, tatăl sportivului.

E nevoie de sponsori
Din păcate, în ziua de azi, 

performanţele sportive sunt 
strâns legate de posibilită-
ţile fi nanciare. Deocamda-
tă, Christian e sprijinit de 
părinţi şi prin intermediul 
Asociaţia Marcu Sport Aca-
demy. Însă poate fi  „împins“ 
către visul său de a concu-
ra la Olimpiadă, prin impli-
carea mai multor sponsori, 
a celor care pot sprijini dez-
voltarea sportului sibian, ca-
re îşi doresc performanţă 
pentru apropiaţi, fi e şi din 
patriotism local.

Felicitat de club
Competiţia internaţio-

nală de schi alpin de la Si-

naia, de la sfârşitul săptă-
mânii trecute, a fost orga-
nizată de Primăria Sinaia 
şi Clubul Sportiv Carpati 
Sinaia, în parteneriat cu 
Federaţia Română de 
Schi-Biatlon. Au participat 
peste 100 de sportivi din 
Letonia, Ungaria, Ucraina, 
Bulgaria şi România.

„Motivat de ideea că cea 
mai mare aventură este să 
dea viaţă visurilor sale, schi-
orul de la Clubul Sportiv 

Carpaţi Sinaia şi-a transfor-
mat marea pasiune pentru 
schi în prestaţii şi perfor-
manţe notabile în concursu-
rile din acest sezon.

Astfel, la Campionatele 
Naţionale de schi alpin, des-
făşurate la Sinaia pe pâr-
tia Valea Dorului, sportivul 
nostru a obţinut medalia de 
argint la proba de slalom 
uriaş, setându-şi pentru vi-
itor obiective înalte, pe ca-
re, suntem siguri – cunos-

cându-i ambiţia şi talentul 
– că le va atinge.

Standardele fi xate, dar şi 
adevărata bucurie de a-şi de-
păşi limitele fac din Christi-
an un ÎNVINGĂTOR şi, cu 
certitudine, viitorul îi aparţi-
ne, pentru este un performer.

Felicitări, Christian, sun-
tem tare mândri de tine, 
CAMPIONII cred în visuri-
le lor şi fac totul pentru a le 
atinge!“, a transmis Clubul 
Sportiv Carpaţi Sinaia

Sibianul Christian Marcu, vicecampion naţional la slalom uriaş

A început Luna Plantării Arborilor
 La nivelul judeţului Sibiu vor fi plantaţi, de către ocoalele Direcţiei Silvice Sibiu, un milioan şi jumătate de puieţi.

Direcţia Silvică Sibiu a dat startul 
Lunii Plantărilor Arborilor, acţiune ca-
re se desfăşoară anual, la nivel natio-
nal, în perioada 15 martie – 15 aprilie. 
În acest an pădurarii sibieni şi-au pro-
pus să împădurească integral o supra-
faţă de 170 de ha de teren şi să facă 
completări pe alte 48 ha.

Plantări masive
Luna Plantării Arborilor, marcată anu-

al între 15 martie şi 15 aprilie, conform 
Codului Silvic, înseamnă numeroase ac-
ţiuni de împădurire, acţiuni de populari-
zare şi educaţie forestieră şi se suprapu-
ne, parţial, cu campania de împăduriri de 
primăvară, care se încheie, în zona de 
munte, chiar şi la sfârşitul lunii mai.

Astfel, în judeţul Sibiu, un milion 
cinci sute de puieţi din speciile Brad, 
Larice, Molid, Gorun, Stejar peduncu-
lant, Frasin, Paltin de munte, Arţar tă-
tăresc şi Tei, produşi de Direcţia Silvi-
că Sibiu vor fi plantaţi de Ocoalele Sil-
vice Agnita, Arpaş, Avrig, Dumbrăveni, 
Mediaş, Miercurea Sibiului, Sibiu şi VI. 
Cibinului-Sălişte.

Unde se vor face plantări
În judeţul Sibiu plantările se vor des-

făşura atât pe terenurile afl ate în propri-
etatea statului, cât şi pe cele retroceda-
te. Astfel, la nivelul întreguli judeţ va fi  
împădurită, integral, o suprafaţă de 170 
ha, astfel: Ocolul Silvic Agnita – 43 ha, 
Ocolul Silvic Arpaş – 8 ha, Ocolul Silvic 
Avrig – 16 ha, Ocolul Silvic Dumbrăveni 
– 11 ha, Ocolul Silvic Mediaş – 3 ha, Oco-
lul Silvic Miercurea Sibiului – 67 ha, Oco-
lul Silvic Sibiu – 6 ha şi Ocolul Silvic VI. 
Cibinului-Sălişte – 16 ha.

Se vor face completări pe terenurile 
pe care au fost plantaţi puieţi aii trecuţi 

în tr-o suprafaţă însumată de 48 ha ast-
fel: Ocolul Silvic Agnita – 7 ha, Ocolul 
Silvic Arpaş – 6 ha, Ocolul Silvic Avrig 
– 7 ha, Ocolul Silvic Dumbrăbeni – 5 ha, 
Ocolul Silvic Mediaş – 3 ha, Ocolul Sil-
vic Miercurea Sibiului – 7 ha, Ocol Sil-
vic Sibiu – 12 ha şi Ocol Silvic VI. Cibi-
nului-Sălişte – 1 ha.

Plantări la nivel naţional
Regia Naţională a Pădurilor – Romsil-

va va planta circa 20 de milioane de pu-
ieţi forestieri şi va regenera 9.643 hec-
tare de fond forestier proprietatea publi-
că a statului în cursul campaniei de îm-
păduriri de primăvară, 6.766 hectare prin 
regenerări naturale şi 2.877 hectare prin 
regenerări artifi ciale, prin lucrări de îm-
păduriri. Tot în cursul campaniei de îm-
păduriri de primăvară, vor fi  efectuate 
lucrări de completări pe 1.997 hectare şi 

lucrări de refacere a plantaţiilor pe alte 
537 de hectare.

Se pune accentul pe regenerarea 
pădurilor

În ultimii cinci ani, Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva a regenerat 72.545 
hectare în fondul forestier proprietatea pu-
blică a statului, din care 48.217 hectare 
prin regenerări naturale şi 24.328 hectare 
prin lucrări de împăduriri, plantând 132,9 
milioane de puieţi forestieri.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
administrează 3,13 milioane hectare păduri 
proprietatea publică a statului, circa 48% 
din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice 
pentru circa un milion hectare de păduri a-
fl ate în alte forme de proprietate. Din tota-
lul pădurilor proprietatea publică a statu-
lui, 80% deţin certifi carea managementului 
forestier în standard internaţional.



17 – 23 martie 2023 | Mesagerul de Sibiu  SOCIETATE 7

PUBLICITATE PUBLICITATE

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

spectrul autist şi cu han-
dicap psiho-neuro-motor 
se afl ă pe Strada Aleea 
Steiu numărul 8, 
în cadrul sediului fundaţi-
ei „Un copil, o speranţă”.
UCOS funcţionează pe 
baza unui Parteneriat Pu-
blic Privat între Fundatia 
UCOS, Consiliul Judeţean 
Sibiu prin Direcţia Gene-
rală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului (DGAS-
PC), Primaria Sibiu prin 
Directia de Asistenta Soci-
ala (DAS) iar acum funda-
ţia îşi doreşte mărirea 
capacităţii de terapie şi 
deschiderea unui nou 
centru, în Şelimbăr.

Ştefana BABA

Listă lungă de aşteptare
Din 1998 fundaţia UCOS 

vine în sprijinul copiilor spe-
ciali, depistaţi cu afecţiuni 
precum cele din spectrul au-
tist, dizabilitati psiho-neu-
ro-motorii, Sindromul Down, 
dar mai ales în sprijinul pă-
rinţilor acestora. Însă soli-
citările de ajutor depăşesc 
capacitatea actuală a cen-
trului care funcţionează în 
Sibiu, pe Aleea Streiu, nr. 8.

Dacă în momentul de faţă 
vin la UCOS 89 de copii, iar 
pana la sfârşitul anului pro-
gnoza merge spre 100 de co-
pii, pe lista de aşteptare se 
afl ă tot cam atâţia care şi-ar 
dori să benefi cieze de servici-
ile fundaţiei (94 de copii). Con-
form declaraţiilor directorului 
executiv Teodor Pădurean, pâ-
nă la fi nalul anului se doreş-
te mărirea numărului de lo-
curi până la 100. De aseme-
nea, împreună cu Primăria 
Şelimbăr s-a depus un proiect 
pentru fi nanţare prin PNRR 
pentru deschiderea celui de-al 
doilea centru. „Dacă se va fi -
nanţa proiectul, acolo vom 
avea un centru nou cu o capa-
citate de 41 locuri. Rezultate-
le ar putea fi  vizibile într-o pe-

rioadă de 2 ani, Proiectul a 
fost deja depus”, a precizat Te-
odor Pădurean.

Din 1998
Fundaţia UCOS şi-a în-

ceput activitatea în 24 de-
cembrie 1998, iar din anul 
2002 a debutat în lupta îm-
potriva diferitelor tipuri de 
dizabilitate ale copiilor. În 
cei 21 de ani, mii de copii au 
trecut pragul instituţiei, evo-
luând cu ajutorul terapeu-
ţilor, specialiştilor şi a pro-
gramelor în care au fost in-
tegraţi. În cadrul UCOS ac-
tivează două centre dedica-
te copiilor. Cei care au afec-
ţiuni din spectrul autist be-
nefi ciază de terapie şi con-
siliere în Centrul „CALEI-
DOSCOP”, iar cei cu handi-
cap psiho-neuro-motor, Sin-
drom Down, sunt benefi cia-
rii Centrului „CRESC”.

De-a lungul timpului, in-
stituţia s-a bucurat de nume-
roase aprecieri. În anul 2012, 
UCOS a primit o distincţie din 
partea Ambasadei Franţei, iar 
în 2018, fundaţia a fost decla-
rată „Instituţia anului” de că-
tre Colegiul Naţional al Asis-
tenţilor Sociali din România.

Servicii de specialitate 
pentru copii speciali

Cei 89 de copii benefi ciari 
lucrează cu 30 de terapeuţi 
specializaţi în logopedie, te-
rapie ocupaţională, psihope-
dagogie, psihologie, kinetote-
rapie/masaj. Activităţile au 
loc în cele 30 de săli de tera-
pie la care se adaugă sălile 
destinate grupurilor, biroul 
de asistenţă socială, sala de 
mese, bucătăria si alte ane-
xe, în care se afl ă toate dotă-
rile necesare terapiilor şi ac-
tivităţilor specifi ce. În cadrul 

UCOS, copiii nu se bucură 
doar de sesiunile de terapie, 
ci şi de sesiuni de socializa-
re, petreceri şi excursii, iar 
zilnic pot servi gratuit masa.

Şcoala părinţilor
Părinţii sunt un element 

esenţial atunci când copilu-
lui i s-au depistat afecţiuni 
precum autismul sau Sindro-
mul Down. Trio-ul specia-
list-copil-părinte trebuie să 
funcţioneze efi cient, să exis-
te o bună colaborare şi să se 
înţeleagă modul de acţiona-
re pentru o evoluţie rapidă şi 
promptă. „Specialistul vine 
cu arta terapiei, iar aceasta 
ar trebui continuată acasă de 
către părinţi pentru a fi  vizi-
bile rezultate în cel mai scurt 
timp posibil. Derulăm regu-
lat Şcoala părinţilor pentru 
a disemina toate informaţii-
le noi pe care le dobândim. În 

acest fel, părinţii sunt la cu-
rent, preiau informaţia şi con-
tinuă acasă ceea ce facem noi 
în centru”, explică Teodor Pă-
durean, directorul UCOS.

„Oferă o bucurie unui 
copil special”

Personalul fundaţiei, îm-
preună cu voluntari vor aler-
ga în cadrul Maratonului 
Internaţional Sibiu pentru 
cauza „Oferă o bucurie unui 
copil special”. Din banii 
strânşi, conducerea institu-
ţiei îşi doreşte să organize-
ze cel puţin o tabără senzo-
rială pentru copiii care be-
nefi ciază de serviciile UCOS. 
„Chiar rugăm şi îndemnăm 
cititorii să participe la Ma-
raton şi să ne susţină”, fa-
ce apel Teodor Pădurean.

Dacă vă doriţi să ajutaţi 
cauza „Oferă o bucurie unui 
copil special” de la Mara-

tonul Internaţional Sibiu, 
puteţi accesa linkul https://
maratonsibiu.ro/ofera-bu-
curie-copil-special-23479/.

21 martie şi 2 aprilie, 
zile importante pentru 
copiii cu nevoi speciale

În data de 21 martie se 
sărbătoreşte Ziua Mondia-
lă a Sindromului Lon-
gdon-Down. Pentru a mar-
ca această zi, echipa „Un 
copil, o speranţă” alături 
de copii vor fi  prezenţi în 
cadrul Shopping City Sibiu 
unde vor organiza diverse 
ateliere de specialitate.

Ziua Internaţională a 
Autismului, în data de 2 
aprilie, va fi  marcată prin 
„îmbrăcarea” clădirii 
UCOS în lumini albastre, 
albastrul fi ind culoarea re-
prezentativă a tulburări-
lor din spectrul autist.

„Un copil, o speranţă” – cea de-a doua 
casă pentru copiii cu nevoi speciale
 „Un copil, o speranţă” împreună cu Primăria Şelimbăr a depus un proiect 
pentru deschiderea unui nou centru, în Şelimbăr, finanţat prin PNRR

DETALII AICI, DACĂ VĂ DORIŢI 
SĂ AJUTAŢI CAUZA



8 OPINII Mesagerul de Sibiu  17 – 23 martie 2023

MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (146)  

Cel care, în calitatea sa de preşedinte 
şi de comandant suprem al forţelor 
armate ruse, conduce de 24 de ani 
o imensă ţară, cuprinsă între îndepăr-
tata şi geroasa Siberie şi fruntariile 
scăldate de apele învolburate ale 
oceanelor Artic şi Pacifi c, precum 
şi de cele ale mărilor Baltică, Neagră, 
Caspică şi Nordică. Cu menţiunea 
că la începuturile adevăratei sale 
cariere politice era considerat cel mai 
tânăr lider al marilor puteri ale lumii, 
loc pe care avea să i-l cedeze preşedin-
telui Franţei, Emmanuel Macron 
(n.21 dec.1977), în prezent în etate 
de aproape 45 de ani. Iar Putin 
de 71 de ani (n.7 oct.1952).

Câteva succinte episoade din viaţa lui 
Putin, cel care a avut o copilărie nu numai 
plină de griji şi de nevoi materiale, dar şi 
de întâmplări de tot felul. Dovadă că în ado-
lescenţă îşi cauta refugiul în pasiunea (trans-
formată în necesitate) de a învăţa şi prac-
tica artele marţiale, paralel cu dorinţa şi 
talentul său de a-şi însuşi temeinice cunoş-
tinţe liceale şi universitare în oraşul său 
natal, Leningrad, actualul St. Petersburg. 
La care va mai adăuga şi surpinzătoarea 
performanţă a inteligenţei sale (mai mult 
nativă decât cea cultivată) de a învăţa, 
într-un timp extrem de scurt, să scrie co-
rect gramatical şi să vorbească perfect li-
terar complicata şi încâlcita limbă germa-
nă. Ca urmare, va avea posibilitatea să lu-
creze atât în diplomaţie cât şi în contraspi-
onajul sovietic. Astfel că evenimentele in-
ternaţionale ale unifi cării celor două state 
germane, până atunci rivale ideologic şi mi-
litar (RFG şi RDG), îl găsesc nu numai în 
funcţia, aparent neimportantă, de director 
al Centrului Cultural Sovietic din Berlinul 
de Est, dar şi în cea mascată de ofi ţer su-
perior al KGB-lui. De altfel, între anii 
1975-1991 va lucra ca agent secret, inter-
val în care cele două fete ale soţilor Putin 
(Ekaterina şi Maria) se nasc în Republica 
Democrată Germană. Ca urmare, în fami-
lia lor se va vorbi mai mult în limba ger-
mană, decât în materna şi paterna limbă 
rusă, precum singur a mărturisit. Aceasta 
neînsemnând, în nici un caz, dovada vreu-
nei lipse de patriotism lingvisic, cultural şi 
religios-ortodox rusesc! În continuare, doar 
câteva mărturisiri mult mai personale de-
cât cele de până acum, referitoare la Putin. 
Indiferent de cât de multe bube are pe cap, 
cum se spune, trebuie să îi recunoaştem 
stofa de lider al unei mari naţiuni. Şi o fa-
ce împotriva tuturor asprelor şi dureroase-
lor sancţiuni economice, diplomatice, stra-
tegice, militare şi sportive impuse de Sta-
tele Unite ale Americii şi urmate de mai 
toate ţările aparţinătoare Uniunii Europea-
ne şi Alianţei NATO. Ca urmare, n-am de-
cât să îmi exprim profundul meu regret că 
nu avem un român adevărat care măcar 
să-i semene, în acele părţi bune de mare 
conducător. Pentru că în rest, toţi „ai noş-
tri viteji conducători cu mucii pe piept” au 
fost şi sunt o apă şi-un pământ! Au lăsat 
ţăra vraişte ca să intre şi să iasă din ea ci-
ne şi când vrea. Şi nu cu mânile goale! Ast-
fel că te întrebi: să fi e un excces de prea 
multă omenie şi democraţie românească?! 
Sau de prea multă prostie, neghiobie şi 
enormă delăsare! Sau pur şi simplu trăda-
re naţională!? Şi ţineţi minte şi luaţi amin-
te la ceea ce urmează să vă spun: Când ne 
vom trezi din somnul cel de moarte, fi -va 
mult prea târziu!! Pentru că este o înţeleap-
tă zicală din popor, care glăsuieşte cam aşa: 
Să te ai cu vecinul de aproape, mai bine de-
cât cu fratele de departe! Şi încă ceva: pâ-
nă la vârsta mea înaintată de acum (88 de 
ani) nu mi s-a dat ocazia să văd sau să aud 
(convingându-mă că-i adevărat) cum că un 
anume conducător de stat democrat, sau 
de dictatură personală politică şi militară, 
să îşi fi  încheiat mandatul, sau să fi  murit 
natural şi liber, în deplină cinste, modestie 
şi chiar într-un fel de sărăcie. Poate doar 
cu o singulară şi „nepilduitoare” excepţie, 
menită să întărească regula: românul soci-
al-democrat, fost comunist, Ion Iliescu 

(n.1930). Dovadă că nimeni, dar absolut ni-
meni, nu-i poate reproşa că s-a îmbogăţit 
materialiceşte în acele aproape trei man-
date încheiate, în exercitarea funcţiilor de 
preşedinte al României. În schimb, ceea ce 
i se poate imputa domnului Iliescu, în ve-
cii-vecilor-amin (ca preşedinte), precum şi 
lui Petre Roman (1948), ca prim-ministru, 
este că sub proasta, aventuroasa şi fricoa-
sa lor neconducere a ţării a început neîn-
cetatul declin al României. Atât economic, 
social şi politic, cât şi militar, doplomatic, 
strategic şi cultural, dar mai ales moral. 
Rezultând, un fel de trădare a interesului 
naţional cu bună ştiinţă! În marea lor ma-
joritate, cei care le-au urmat în respective-
le funcţii (inclusiv minştri, secretari de stat, 
prefecţi de judeţe, preşedinţi de consilii ju-
deţene, primari, directori de întreprinderi 
republicane şi de instituţii centralizate, li-
deri de partide şi de sindicate, patroni de 
mari ziare, radiouri şi televiziuni), nefă-
când altceva decât să se îmbogăţească prin 
furt şi legi strâmbe, contribuind la ampli-
fi carea începutului dezastrului care a ur-
mat aşa-zisului „Marele deranj din Decem-
brie’89”. Iar minciuna sfruntată, imperti-
nenţa, sfi darea, obrăznicia şi neruşinarea 
multora dintre cei vinovaţi continuă să ener-
veaze la culme pe românul-român cinstit 
şi corect! Ca urmare, ferească Dumnezeu 
de o răzmeriţă generalizată la nivelul ora-
şelor şi satelor că se alege praful, nu nu-
mai de ei şi de averile lor, dar şi de preca-
ra noastră unitate naţională! Şi nu-i exclus 
ca Unirea Transilvaniei cu România să ră-
mână doar o nostalgică şi tristă amintire, 
exprimată într-o limbă nu numai extrem 
de străină nouă, românilor, dar şi imposi-
bil de vorbit şi de scris! Nu de alta, dar sun-
tem precum mult adevăr grăit-a, în pildu-
itoare versuri, romancierul-poet şi drama-
turg, regăţeanul-bucureştean Camil Petres-
cu (1894-1957), în a sa poezie „Zefl emea-
ua”: „Avem o scuză de faţadă:/Las, că mer-
ge şi aşa(…) /La treburi serioase/Noi nu ne 
concetrăm destul/Avem o somnolenţă-n oa-
se/Şi-o zefl emea de prost fudul (…)Apoca-
lipsa furtunoasă/Îi sperie pe pământeni…/
Pe noi nu ne-o găsi acasă-/Vom fi  la meci, 
sau la pomeni.”

-//-
*Nici actuala Uniune Europeană, nici fos-

tul Tratat Militar de la Varşovia, nici NA-
TO, nici SUA, nici ONU, nici Grupul de la 
Vişegrad, nici ungurii, nici ruşii, nici nem-
ţii, nici francezii, nici olandezii, nici engle-
zii, nici austriecii şi nici alţi străini de lim-
bă şi de neam nu ne-au duşmănit şi au vrut 
atâta rău, aşa cum ne duşmănim noi, româ-
nii, între noi şi ne facem rău unii altora. Iar 
această meteahnă prostească nu-i nici de 
azi şi nici de ieri. Şi se prea poate să fi e pen-
tru totdeauna!! Dacă am fi  mai cuminţi la 
minte şi mai patrioţi la inimă atunci nu 
ne-am lăsa aţâţaţi de propria noastră duş-
mănie şi prostie, şi am avea o ţară precum 
Raiul Raiurilor pe Pământ! Dar nu-i să fi e 
aşa! Dovadă şi că de prea multă vreme, 
atunci când prin alternanţă vin la putere 
guvernanţii, politicienii şi prezidenţiabilii 
români, aceştia încearcă şi reuşesc să ne con-
vingă că ne este mai bine, când de fapt ne 
este tot mai rău. Aşa se face că îmi vin în 
minte spusele pilduitoare ale regretatului 
meu prieten Dumitru Ştef al Ciobanului, 
vrednic oier din Gura Râului Mărginimii Si-
biului, urcat la Domnul la vârsta de 95 de 
ani: „Sunt multe şi felurite schimbările din 
lumea asta mare. Iar ele se petrec când mai 
bine când mai puţin bine sau în tare rău. 
Numai mândrul şi drăguţul Soare tot de la 
Răsărit răsare şi la Apus apune”.

*Au trecut 88 de sfârşituri de ierni şi în-
ceputuri de primăveri, timp în care pe vâr-
ful înalt al bătrânului copac al vieţii mele 
mereu au apărut alte şi alte tinere lăstare 
înverzite şi înmugurite, în vreme ce crengi-
le lui uscate şi bătrâne vânturile şi zăpezi-
le le culcă la pământ. Asta ar fi  scurta po-

vestioară a mult iubitului meu nuc din gră-
dina casei mele din Sibiu. Arbore plantat, 
îngrijit şi dezmierdat de răposaţii şi bunii 
lui stăpâni, începând cu primăvara îndepăr-
tatului an 1935. Anul ivirii mele în lume.

*După ce efectiv n-am mai fost acel mic şi 
harnic plugar şi copil stătător la casa de pe 
dealul hotarului Agnitei părinţilor şi bunici-
lor mamei mele, bunul Dumnezeu să-i odih-
nească în pace, nevoile şi destinul vieţii mi-au 
purtat paşii de-a lungul perimetrelor geogra-
fi ce şi geologice ale acestei ţări bogate în toa-
te cele, inclusiv în zăcămintele aurifere şi de 
metale rare ale Munţilor Apuseni. Ca urma-
re, profesorii şi maiştrii-instructori m-au şco-
lit în meseriile de miner-aurar în străfundul 
pământului şi de căutător şi preparator al au-
rului de la suprafaţa pământului. Ca urma-
re, între anii 1949-1953 am deprins aproape 
toate tainele acestor îndeletniciri deosebit de 
grele şi de periculoase. După care mereu am 
străbătut, dus-întors, exploatările miniere şi 
instalaţiile de fl otare chimică din locurile de-
numite Musaru-Gura Barza-Brad; Roşia Mon-
tană-Abrud; Săcârâmb, Baia de Arieş, Cavnic, 
Certezi, Zlatna şi Baia-Spriei. Aici ar fi  cazul 
să fac măcar două necesare precizări. Prima 
este îmbucurătoare, din moment ce la uzina 
din Zlatna am învăţat metalurgia rafi nării şi 
turnării aurului pur în lingourile de Tezaur 
ale Monetăriei Băncii Naţionale a României. 
În schimb cea de-a doua precizare este deose-
bit de tristă, de revoltătoare şi de păguboasă 
pentru ţara mea şi a ta, dragă cititorule! În 
senul că în ultimii 33 de ani de aşa zisă eco-
nomie capitalistă de piaţă şi de nedreaptă de-
mocraţie, toate acele bogate mine şi moderne 
instalaţii tehnologice au fost fi e închise, fi e fu-
rate şi distruse. Şi nu în totalitatea lor, din 
moment ce străinii de ţară, cu sprijinul hoţi-
lor noştri, continuă să fure pe rupte din zăcă-
mintele de aur şi argint, de cupru şi plumb, 
de molibden şi uraniu, de marmură şi sare, 
de ape minerale, dar şi din lemnul pădurilor.

Trei In memoriam
Ioan Molnar-PIUARIU (n.1749,Sadu-m.16 

martie 1815). Corifeu al ”Şcolii Ardelene” 
şi autor al primei cărţi de medicină uma-
nă scrisă şi tipărită în limba română. O lu-
crare de oftalmologie. Dar cine este auto-
rul ei?! Fiul preotului Ioan Molnar şi al pre-
otesei Patrasia, locuitori ai satului de mun-
te Sadu. Aşezare a Mărginimii Sibiului, 
ocrotită să dăinuiască pe streaşina împă-
durită a Munţilor Cindrelului. Şi asemeni 
avrigeanului Gheorghe Lazăr, acelaşi ba-
ron Samuel von Brukenthal îi va oferi o 
bursă de studii pentru a frecventa cursuri-
le de medicină umană şi de fi lologie ale U-
niversităţii din Viena, cursuri absolvite cu 
”Magna cum lauda”. Dovadă stau fi e şi nu-
mai câteva dintre creaţiile scrisului său, 
încredinţate tiparului: ”Economia stupilor”, 
Viena 1785; ”Dicţionarul vorbirii valaho-ger-
mane”, Viena 1788, ”Sibiu 181O şi 1823” , 
”Suplex Libellus Valachorum”, 1791 şi ”Re-
torica- arta învăţării întocmirii frumoasei 
cuvântări”. Se va stinge din viaţă la vârsta 
de numai 66 de ani şi va fi  înmormântat 
lângă una dintre cele mai vechi biserici si-
biene: cea din cartierul medieval cu nume-
le de Josefi n. Întâmplarea face ca în aceaşi 
aşezare sibiană cu numele de Sadu să se fi  
născut încă un cărturar de seamă al cultu-
rii transilvane româneşti: teologul, fi lolo-
gul şi istoricul iluminist Samuil Micu Kle-
in (n.sept.1745,Sadu-m.13 mai 
1806,Buda,Ungaria). Era cu patru ani mai 
în vârstă decât consăteanul său şi nepot al 
lui Inocenţiu Micu-Clain, Episcopul Gre-
co-Catolic al Ţării Făgăralului. Cel care va 
muta la Blaj reşedinţa Episcopală, aşeza-
re în care va construi Biserica-Catedrală şi 
Mănăstirea „Sfânta Treime”.

Constantin ARGENTOIANU (n.15 mar-
tie 1871-d.6 feb.1955). Se împlinesc 152 de 
ani de la naşterea acestui fi u de general al 
armatei române. Cel care avea să ajungă un 
reputat om politic al timpului său. Era li-
cenţiat în drept, litere şi medicină, fi ind un 

eminent student a tot atâtea universităţi 
pariziene, între anii 1888-1896. Apoi, rând 
pe rând va lucra, ca funcţionar superior, în 
cadrul ambasadelor României de la Istan-
bul, Roma, Viena şi Paris. Va sfârşi ca deţi-
nut politic, în groaznicile chinuri pătimite 
în închisoarea din Sighetul Marmaţiei. Es-
te acel om care, autocaracterizându-se, ar fi  
spus, cu sinceritate: „Providenţa m-a înzes-
trat cu o memorie excepţională, cu un dram 
de inteligenţă şi cu multă şmecherie”. No-
tă: Oamenii politici ai României, atât cei de 
acum, cât şi cei de ieri şi de alaltăieri, cei 
care de mai bine de trei decenii doar mimea-
ză că conduc destinele României şi români-
lor, au doar multă lăcomie şi o prostească 
şmecherie. De remarcat faptul că Justiţia 
Română l-a reabilitat pe Argetoianu, post-mor-
tem, în 1999, an în care Editura Humani-
tas a publicat lucrare lui autobiografi că, su-
gestiv intitulată: „Pentru cei de mâine, amin-
tiri din vremea celor de ieri”.

Constantin BRÂNCUŞI (n.19 
feb.1876,Hobiţa, Gorj-m.16 martie 1957,Pa-
ris) Doar un scurt episod din viaţa lui bogată 
şi lăudată de părinte al sculpturii moderne a 
omenirii. Întristat şi necăjit peste măsură, în 
vara spre toamna anului 1904 pleacă pe jos 
din ţară şi ajunge, într-un târziu, în Parisul 
adopţiei sale defi nitive. Dar ce anume se în-
tâmplase de era atât de supărat şi amărât?! 
La comanda expresă a ofi cialităţilor Spitalu-
lui Militar ”Regina Elisabeta” din Bucureşti, 
sculptorul realizează, din gips, mulajul turnă-
rii în bronz a bustului generalului-medic Ca-
rol Davila (1828-1884), numai că membrilor 
juriului nu le-au convenit cum arăta acea lu-
crare. Ca urmare, reţin mulajul, însă uită să-l 
plătească. Până la urmă bustul avea să fi e tur-
nat fără ştirea autorului, iar apoi dezvelit şi 
sfi nţit în data de 30 septembrie 1912, în in-
cinta actualului Spital Militar Central, de pe 
Calea Plevnei nr.134. Între timp, după ce Brân-
cuşi devine o somitate artistică pe plan mon-
dial, în anul 1930 cineva din conducerea Mi-
nisterului de Război i-a hotărârea ca lucrarea 
orginală să fi e mutată în interiorul actualului 
Muzeu Militar Naţional, iar în locul ei să fi e 
aşezată o copie a mult controversatului bust. 
PS: Aşadar, meteahna de a ne şicana român 
cu român este nu numai o boală veche şi mo-
lipsitoare, dar şi fără leac de vindecare!

Ioan Vulcan-Agniţeanul

De la  Vladimir Vladimirovici Putin, la România de ieri și de azi

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

SUDOKU

COLŢUL BUCĂTARULUI

Bruschete cu roşii şi usturoi
Ingrediente: 2-3 roşii coapte (în cuburi, fără semin-

ţe), sare, piper măcinat, câteva frunze de verdeaţă proas-
pătă, busuioc, 1 lingură cu ulei de măsline, 2 căţei de us-
turoi (tăiaţi în felii mici şi subţiri), 4 chifl e din făină in-
tegrală, sau cu tărâţe plus o pensulă pentru bucătărie

Mod de preparare: Se taie usturoiul, se amestecă cu 
uleiul, sarea şi piperul. Se pun chifl ele tăiate pe din do-
uă în cuptor, pe o tavă unsă cu puţină grăsime, şi se la-
să în cuptor la foc mediu.

Roşiile se taie în cubuleţe, se înlătură seminţele. Se 
scurg de zeamă. Se amestecă cu busuiocul. Dacă s-au 
prăjit un pic chifl ele, se scot, se ung cu puţin ulei ames-
tecat cu usturoi, sare şi piper, apoi se adaugă roşiile, se 
mai lasă chifl ele în cuptor preţ de 10 minute. Se decorea-
ză cu câteva frunze de verdeaţă (pătrunjel, busuioc sau 
mentă). Se servesc reci.

FABULA SĂPTĂMÂNII

Liliacul şi sticletele
Într-o noapte, un liliac auzi cântând un sticlete care era 

închis într-o colivie. Îl întrebă mirat de ce face asta. 
- Înainte cântam ziua – zise el – dar de când m-au prins, 

mă feresc.
- Dar trebuia să te fereşti înainte să te prindă, spuse li-

liacul.
Morala acestei fabule: Fii cu băgare de seamă înainte de 

a greşi, nu după.

Din înţelepciunea altor popoare
Iată câteva sfaturi utile de la un şaman, despre sem-

nele din jurul nostru pe care trebuie să le observăm:
1. Din toate puterile încearcă să-i ajuţi pe ceilalţi. Da-

că nu le poţi dărui fericire, măcar nu le face rău.
2. Abilitatea de a iubi este cel mai important lucru pe 

care îl face un om pe pământ.
3. Pentru aţi realiza visul, uneori este destul un singur pas. 

Nu îţi fi e frică de greutăţi. Ele sunt şi vor fi  întotdeauna!
4. Primul tău principiu în viaţă este să refuzi să faci 

cuiva rău. Gândeşte-te.
5. Atunci când vei deveni sursa de fericire pentru cine-

va, atunci vei fi  cel mai fericit om de pe pământ. Însă dacă 
ai devenit sursa de nefericire pentru cineva, vei fi  primul 
cel nefericit.

6. Măcar o oră în zi stai în linişte. Ea îţi este la fel de 
necesară precum este comunicarea.

7. Când mergi pe drum şi vezi o pană, care stă pe pă-
mânt, ia-o acasă. Ai putea să o pui într-o vază, să o atâr-
ni sau pur şi simplu să o pui pe un raft. Aceasta este un 
amulet care îţi va proteja casa.

8. Strânge pietre de pe albiile râurilor. Ele posedă ener-
gie şi putere.

9. Nu arunca gunoiul în apă. Duhul apei poate să se în-
furie. Aruncă mai bine pâine, lapte sau bănuţi.

10. De obicei, noi numim trecutul vremea glorioasă din 
viaţa noastră. Este o greşeală. Este foarte important să 
înţelegem că fi ecare moment din viaţa noastră – este acel 
moment de aur.

11. Nu există religia şi credinţa perfectă. Există un sin-
gur Dumnezeu.

12. Dacă vrei să schimbi lumea, începe de la tine.
13. Există o vorbă în popor: nu muşca mâna celor care 

te hrănesc.
14. Viaţa este o perioadă de timp foarte scurtă. Nu o pier-

de în lacrimi, certuri, curvie şi alcool. Ai putea să faci bine, 
să dai viaţă copiilor, să te odihneşti şi să faci alte lucruri 
foarte frumoase.

15. Dacă iubitul/ iubita tău/ ta s-a supărat pe tine, dacă 

nu eşti vinovat/ă – îmbrăţişează-l/o, ţine-l/o strâns strâns 
şi se va linişti.

16. Dacă îţi este greu pe sufl et şi simţi nelinişte în in-
terior, cântă. Cântă orice. Iar sufl etul tău se va linişti.

17. Dacă vrei să faci ceva, crede în forţele proprii. Pen-
tru că frica te va opri. Întotdeauna. Nu îţi pierde speranţa 
şi mergi înainte.

18. Ţine minte un lucru: fi ecare va primi ceea ce merită.
19. Viaţa poate să se întoarcă la tine cu faţa sau cu spatele. 

Însă puţini înţeleg că noi singuri o întoarcem. Toate gândurile 
rele, noi le atragem. Trăieşte liniştit. Nu invidia pe nimeni şi 
nimic. Mai des zâmbeşte şi vei primi multe zâmbete în schimb.

20. Dacă vrei să fi i respectat, respectă-i pe cei din jurul 
tău. La bine, răspunde cu bine, la rău, răspunde cu ignoran-
ţă. Omul care ţi-a făcut rău va suferi mai mult pentru că nu 
l-ai luat în seamă.

21. Nu bea alcool. Deloc. Asta îţi strică viaţa şi sănătatea. 
Sunt zeci de mii de modalităţi pentru ca să te relaxezi.

22. Niciodată nu avea regrete. Ele sunt în plus. Tot ce 
se face, se face întotdeauna spre bine.

23. Pietrele care seamănă cu animale nu trebuie nicio-
dată să le strângi. Îţi pot aduce ghinion.

24. Ascultând muzica bună, poţi să te eliberezi de toată 
energia negativă pe care ai adunat-o în timpul zilei. Muzica 
e un fel de meditaţie care aduce echilibru în viaţa noastră.

25. Pentru a respira mai uşor şi pentru a-ţi fi  mai uşor 
pe sufl et, învaţă să plângi.

26. Dacă ai nimerit într-o situaţie din care nu vezi nici 
o ieşire, ridică o mână cât mai sus. Apoi brusc dă-o jos şi 
spune: DUCĂ-SE NAIBII ! Şi mai gândeşte-te odată…

27. Atunci când femeia merge la cumpărături, ea cumpă-
ră fericire pentru familia ei. Iar bărbatul trebuie să îi asigure 
banii femeii, pentru ca ea să cumpere cele mai bune produse. 
Familia care economiseşte pentru produsele alimentare este 
predispusă la sărăcie şi nefericire.

28. Dacă te simţi prost sau ceva te nelinişteşte, încear-
că să te mişti în ritm de dans. Îţi vei reîntoarce energia şi 
îţi vei elibera creierul de griji.

POVESTIRI CU TÂLC
Lumea în care trăim

Trec în fi ecare dimineaţă prin intersecţia de la Lujerului, în 
drumul meu către tramvaiul 41 şi mai departe spre serviciu. 
De multe ori întâlnesc în intersecţie, aproape de Mega, un bă-
trân cu păr şi barbă ninse, îmbrăcat mereu cu cămaşă albă şi 
care cerşeşte fără a privi trecătorii, aşezat pe un scăunel cu trei 
picioare ca un arbust înfl orit cu rădăcinile ieşite din pământ.

Astăzi trec pe lângă el, îi pun 10 lei în cutia de carton din 
faţă şi îl întreb amical, fără să aştept neapărat un răspuns:

– Ce mai faceţi?
– Stau de şase! zice el şoptit, aproape conspirativ, uitân-

du-se repede în jur ca şi cum s-ar teme să nu fi e surprins.
– Păi de ce? îl întreb, curios să-i afl u jocul pentru că nu 

pare tocmai locul în care să se producă vreo infracţiune.
– De prost! zice el.
– …
– Dacă nu ştii, afl i acum de la mine că, atunci când se ie-

se la furat, cel mai prost şi mai mototol stă de şase, iar ăia 
mai voinici şi mai sprinteni sar gardul şi îndeasă în saci.

Mă grăbeam spre serviciu, dar e prima dată când ridică 
fruntea şi mă priveşte în ochi, aşa că îl ascult mai departe:

– Era la noi în sat un băiat cu doi ani mai mare ca mine, Li-
ţă Perniţă îl strigam, un copil bolnăvicios, cu carnea moale, care 
adormea şi la şcoală şi la joacă. Avea şi picioarele răşchirate ui-
te-aşa! (îmi arată cu degetele osoase cât de crăcănat era Liţă). 
Ta-su avea o livadă bogată şi când mergeam acolo la furat de pe-
re ori de gutui îl luam şi pe Liţă, să stea de şase, să nu cumva să 
vie ta-su să ne prinză. Când ieşeam cu traistele pline îi dădeam 
şi lui o fructă că ăla care stă de şase primeşte mai puţin. Aşa de 
prost era că se bucura de gutuia aia furată din curtea lui…

Aş pleca dar mi-e clar că moşul mai are ceva de spus. 
Ba chiar se ridică pentru a da greutate cuvintelor lui:

– Uită-te la mine, am aproape nouăzeci de ani… şi n-am 
ştiut până acum că eu sunt Liţă Perniţă. Mă bucur de pen-
sia pe care mi-o dau din munca mea, de mersul gratis cu 
ITB-ul şi de două buline la preţ redus şi stau de şase să fu-
re ei până nu mai pot căra! Se aşează din nou pe scaun.

– Sănătate bunicule! zic eu … Şi eu stau de şase, cred 
că stăm toţi de şase!

– Mergi sănătos, Liţă! spune el.
Are dreptate bătrânul. O ţară întreagă stă de şase, ca 

să se poată fura pe ea însăşi! 
(Dan Colceag)
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Poate că în niciun alt 
context teologic nu se 
face mai înţeleasă Crucea 
cea plină de daruri 
a Mântuitorului Hristos 
cum se face în contextul 
acestei Săptămâni, care 
poartă Crucea ca miez 
(săptămână „Stavroforă“) 
şi – ca în cealaltă săptă-
mână, aceea numită 
a Patimii, Paşte al Crucii 
– se face, prin semnul 
cel puternic al izbăvirii, 
trecere din lumea păcatu-
lui, prin pustia căutării, 
în preaplinul Împărăţiei 
celei Cereşti.

Postul, un dar
Toată tensiunea duhovni-

cească prin care trecem acum, 
deja pe calea postului, oare-
cum obosiţi de nevoinţe, dez-
orientaţi de atâta plinătate a 
harului câtă se revarsă prin 
Biserică spre noi, atunci când 
n-am făcut pregătirea nece-
sară a trupurilor şi a sufl ete-
lor spre a primi această che-
mare a Postului, această vo-
caţie a postirii… Căci dinco-
lo de toate ale Postului, darul 
cel mai de preţ pe care-l pri-
mim de la Dumnezeu este în-
suşi Postul, masa la care Îm-
păratul, chemându-ne, ne vo-
ieşte „ai Săi“, oamenii Lui… 
De-aceea şi emoţia aceasta a 
întâlnirii cu Sfânta Cruce naş-
te, la mijloc de Post Mare, sta-
rea de har şi bucurie a mer-
gerii mai departe.

„Bucură-te, 
cinstită Cruce…“

Cântarea liturgică este a-
ceea care ne îndeamnă spre 
o astfel de exegeză bucuroa-
să a sărbătorii: „Acum oştile 
îngereşti însoţesc lemnul cel 
cinstit cu bună cucernicie, în-
conjurându-l, şi cheamă pe 
toţi credincioşii la închinare. 
Deci, veniţi cei ce vă luminaţi 
cu Postul, să cădem la el cu 
bucurie şi cu frică, strigând 
cu credinţă: Bucură-te, cinsti-
tă Cruce, întărirea lumii!“ (Sti-
hira I podobică a Vecerniei). 
Iar sensul adânc al Evanghe-
liei pe care o vom străbate îl 
vădeşte tot textul liturgic: „În-
cuiat-a şarpele prin lemn Ede-
nul cel de demult, iar lemnul 
Crucii l-a deschis tuturor ce-
lor ce voiesc să se curăţească 
prin post şi prin lacrimi. Deci, 
văzându-l pe acesta pus îna-
inte, veniţi, credincioşii, să că-
dem la el cu frică, strigând: 
Deschide, Cruce, porţile ceru-

rilor, celor ce te cunosc pe ti-
ne…“ (Stihira III podobică a 
Vecerniei)

Creştini făptuitori
Că transformarea pe care 

o propune prezenţa Sfi ntei 
Cruci în inima creştinului nu 
este una de suprafaţă, doar o 
ştim fi ecare dintre noi în par-
te. Spre trecerea aceasta din-
spre creştini utopici spre creş-
tini făptuitori ne cheamă cân-
tarea liturgică, tâlcuitoare 
adâncă a cuvintelor Evanghe-
liei zilei (Marcu 8, 34-38 şi 9, 
1). „Străluceşte, Cruce a Dom-
nului, luminatele fulgere ale 
harului tău în inimile celor ce 
te cinstesc pe tine şi, cu dra-
goste dumnezeiască, te pri-
mesc, ceea ce eşti de lume do-
rită, prin care a trecut mâh-
nirea lacrimilor, din cursele 
morţii ne-am izbăvit şi la ve-
selia cea neîncetată ne-am mu-
tat. Arată bunăcuviinţa fru-
museţii tale, dăruind răsplă-
tirile postirii robilor tăi, celor 
care cer cu credinţă ocrotirea 
ta cea bogată şi mila ta cea 
mare.“ (Stihira I a Crucii)

Ocrotitoare şi 
milostivă

Spuneam, tâlcuind Dumi-
nica Ortodoxiei, că umplerea 
de bucurie a lumii este starea 
de ortodoxie plenară, transfi -
guratoare. Iar Duminica a-
ceasta arată că umplerea de 
veselie transfi guratoare a lu-
mii începe prin urcarea pe 
Cruce a fi ecăruia dintre noi, 
cei ce ne socotim creştini, adi-
că ai lui Hristos. Iar Postul se 
vădeşte o astfel de cale de co-
mutare în tensiunea ocroti-
toare şi milostivă a Crucii. A 
Crucii care se „revarsă“ către 

noi prin razele sale, pentru că 
nu poartă moartea, ci viaţa, 
pentru că, înainte de a fi  uneal-
ta pe care să ne răstignim por-
nirile noastre, este altarul the-
opathiei, dumnezeieştii păti-
miri. „Hristoase, Dumnezeul 
nostru, Cel Ce ai primit răs-
tignire de bunăvoie spre Învi-
erea cea de obşte a neamului 
omenesc şi prin trestia Cru-
cii, sângerându-Ţi degetele cu 
vopsele roşii, Te-ai milostivit 
a iscăli pentru noi, ca un Îm-
părat, cele ce sunt de iertare; 
nu ne trece cu vederea pe noi, 
cei ce suntem ameninţaţi ia-
răşi cu depărtarea de Tine“ 
(Slava Vecerniei).

Plină de raza Învierii
Întru aceasta stă mai ales 

adâncimea şi lărgimea Cru-
cii, căci, pătimind pe ea Hris-
tos, toate se umplu de raza 
Învierii care izvorăşte din lem-
nul-lumină al Crucii. De aici, 
şi icoana restaurării integra-
le, prin Cruce, a lumii: „Vă-
zându-Te toată făptura răs-
tignit pe Cruce gol, pe Tine, 
Făcătorul şi Ziditorul tuturor, 
s-a schimbat de frică şi s-a 
tânguit; soarele şi-a strâns lu-
mina şi pământul s-a clăti-
nat, pietrele s-au despicat şi 
catapeteasma templului s-a 
rupt; morţii din morminte s-au 
sculat şi Puterile îngereşti 
s-au spăimântat, zicând: O, 
minune! Judecătorul se jude-
că şi pătimeşte voind, pentru 
mântuirea şi înnoirea lumii“ 
(Slavă… Şi acum… a Litiei). 
O restaurare în care suntem 
cuprinşi şi noi – eu, tu, celă-
lalt şi celălalt de lângă el –, 
căci niciunul nu-i suntem in-
diferenţi lui Hristos.

Dimineaţa, la Utrenie
Şi, ca să ne fi e la îndemâ-

nă, Domnul umple de har în 
primul rând locurile credinţei 
noastre, căci dimineaţa, la 
Utrenie, auzim repetat: „Cu 
lemnul a golit întâi vrăjmaşul 
raiul, pentru mâncare adu-
când moarte; iar lemnul Cru-
cii, înfi gându-se în pământ, a 
adus oamenilor îmbrăcămin-
te de viaţă şi toată lumea s-a 
umplut de toată bucuria. Pe 
care, văzând-o pusă spre în-
chinare, împreună să strigăm 
lui Dumnezeu, popoare, cu 
credinţă: Plină eşti de slavă, 
casa Lui!“ (Sedealna Crucii, 
glas 8). Tot textul tricântării 

o întăreşte: „Ziua aceasta es-
te a închinării cinstitei Cruci, 
veniţi toţi la dânsa. Că revăr-
sând razele cele luminoase ale 
Învierii lui Hristos, le pune 
înainte. Să sărutăm deci toţi, 
sufleteşte bucurându-ne!“ 
(Cântarea 1. II)

Poartă de înviere
Din această prezenţă a În-

vierii, în fi bra sa – fi zică şi 
duhovnicească –, Sfânta Cru-
ce se personifi că, se persona-
lizează: „Arată-te, Crucea 
Domnului cea mare; arată-mi 
acum dumnezeiescul chip al 
frumuseţii tale; că strig către 
tine ca şi către o însufl eţită 
şi te sărut“ (Cântarea 1, III). 
De aceea, în planul mântui-
rii, identifi căm în Cruce un 
aspect euharistic plenar: „Alt 
rai s-a cunoscut Biserica, ca 
şi cel mai dinainte, având 
lemn purtător de viaţă Cru-
cea Ta, Doamne, din care, prin 
atingere, luăm nemurire“ 
(Cântarea a 5-a, IV). Iar în 
alt loc, ceva mai înainte, ca-
nonul Utreniei ne zice: „As-
tăzi s-a împlinit cuvântul 
proorocului; că iată, ne în-
chinăm la locul unde au stat 
picioarele Tale, Doamne. Şi, 
gustând din lemnul mântu-
irii, am afl at mântuire din 
patimile păcatelor…“ (Se-
dealna a III-a, glas 6). Cu al-
te cuvinte, Crucea se face 
poartă de intrare în împără-
ţia Liturghiei, ea însăşi poar-
tă şi regat al Împărăţiei Ce-
rurilor. Centrată pe Euha-
ristie, adică pe Hristos, teo-
logia Crucii irumpe de um-
plerea cu duh a lumii, prin 
Înviere. „Curăţirea cu post “ 
şi „căldura inimii“ (cf. Cân-
tare 5, II) sunt aripile de efort 
uman pentru împlinirea do-
rinţei de mântuire.

Superfi cializare…
O să spuneţi că nimic, sau 

aproape nimic, nu pare a fi  le-
gat de textul evanghelic al zi-
lei Duminicii acesteia. Iar eu 
am să vă spun că prea ades 
superfi cializăm conţinutul cre-
dinţei noastre, cum prea ades 
superfi cializăm tâlcuirea Scrip-
turii. Astăzi, textul liturgic ne-a 
obligat să reconstituim, puţin 
câte puţin, conţinutul de lu-
mină al Crucii, pe care Hris-
tos ne îndeamnă să o purtăm. 
Şi înţelegem împreună greu-
tatea de har a cuvintelor pe 

care Cuvântul le-a rostit întru 
desăvârşită cunoştinţă de Si-
ne. Să nu ne mai permitem a 
ne juca nici cu rostirile, nici cu 
făptuirile, atunci când este vor-
ba de Cruce, de purtarea ei, 
de umplerea lumii cu mântu-
irea ei. Căci, în fond, Evanghe-
lia zilei, la această mucenicie, 
a purtării Crucii în mijlocul 
lumii – care se leapădă tot mai 
lesne de ea – ne îndeamnă.

„Prin lemnul Crucii…“
Nu-i vorba, aşadar, de un 

simplu gest, superfi cial, şi 
făcut în grabă, ci de o aşeza-
re pe Cruce cu Hristos, de 
dragul izbăvirii din moarte. 
Cântând, ca la o nuntă de-
plină, cu bucurie: „Nu mai 
păzeşte încă sabia cea de vă-
paie uşa Edenului, că într-în-
sa a venit minunata legătu-
ră, prin lemnul Crucii. Acul 
morţii şi biruinţa iadului s-au 
alungat, că de faţă ai stat, 
Mântuitorul meu, strigând 
celor din iad: Intraţi iarăşi 
în rai!“ (Condac, glas 7)

Acesta, neuitând nicioda-
tă că „trei cruci a înfi pt Pilat 
în Golgota: două tâlharilor, 
şi una Dătătorului de Viaţă. 
Pe care, văzând-o iadul, a zis 
celor de jos: O, slugile mele 
şi puterile mele, Cine este 
Cel Ce a înfi pt piron în ini-
ma mea? Cu suliţă de lemn 
m-a împuns fără de veste şi 
mă rup. La cele dinlăuntru 
ale mele mă doare, pântece-
le meu se chinuieşte, simţi-
rile-mi tulbură duhul şi mă 
silesc a lepăda din mine pe 
Adam şi pe cei din Adam, ca-
re îmi sunt daţi prin lemn; 
că lemnul pe ei iarăşi îi du-
ce în rai!“ (Icosul Utreniei)

O săptămână întreagă
Triodul acordă Crucii nu 

doar o zi, ci o săptămână în-
treagă, în textele acestui fi -
lon de duh afl ându-se o sea-
mă adâncă de texte care, în 
multe feluri, lămuresc cin-
stea ce se cuvine Sfi ntei Cru-
ci, aşa după cum ea izvorăş-
te şi din Sfânta Scriptură. Că 
unii ne îndeamnă să nu ne 
închinăm Crucii şi nici să ne 
însemnăm cu ea, că fug de 
Taine şi de lucrarea preoţiei 
sacramentale, de post, de ru-
găciune, de tămâie… este 
adevărat. Şi mă întreb cu ca-
re se aseamănă, căci este unul 
care fuge de Cruce, de Taine, 
de tămâie, de lucrarea sfi n-
ţitoare a Bisericii…

Nouă ne este a zice – cum 
se încheie şi Sinaxarul aces-
tei Duminici stavrofore – „prin 
puterea Crucii, Hristoase, 
Dumnezeule, păzeşte-ne de 
ispitele celui viclean, învred-
niceşte-ne să ne închinăm 
dumnezeieştilor tale Patimi 
şi Învierii celei purtătoare de 
viaţă, ducând la capăt cu uşu-
rinţă calea acestui post de pa-
truzeci de zile, şi ne miluieş-
te pe noi, ca un singur bun şi 
de oameni iubitor. Amin“.

Pr. conf. univ. dr. 
Constantin Necula

din „Iubesc, Doamne, 
ajuta neiubirii mele“

Editura «Oastea 
Domnului» – Sibiu

ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)

Străluceşte, Cruce a Domnului… 

În anul 1994 un oarecare 
athonit a mers să se închi-
ne la Mănăstirea Veche a 
Sfântului Dionisie de 
Olimp. Acolo a întâlnit o 
bătrână foarte evlavioasă 
care îi ajuta pe închină-
tori. Bătrânica a povestit 
monahului următoarele, fi-
indcă voia să afle părerea 
lui, dacă face bine sau nu:
„Când văd vreun şarpe în 
curtea mănăstirii – aici 
sunt mulţi şerpi – îl însem-
nez cu semnul Sfintei Cruci 
şi şarpele înţepeneşte. Se 
face ca o vergea. Apoi îl 
prind şi îl arunc afară. Unii 
îmi spun:
– Eşti neghioabă de prinzi 
şerpii cu mâna?
- De ce să fiu neghioabă?, 
le răspund eu. Ce este mai 
puternic, şarpele sau 
Crucea lui Hristos, pe care 
S-a răstignit şi a mântuit 
toată lumea?
Cu puterea lui Hristos, 
atunci când vreau să fră-
mânt, pun făină şi apă, le 
amestec, le însemnez cu 
semnul Sfintei Cruci, iar 
apoi aluatul creşte şi fac 
pâine”. (sursa: marturi-
eathonita.ro)

Cinstita Cruce – 
o putere pentru 
oricine crede în ea

Pe vremea stăpânirii otoma-
ne, sultanul, îndemnat de 
unul din neamul celor care 
l-au răstignit pe Hristos, l-a 
chemat pe un episcop ce se 
afl a în cetatea cucerită de ei 
şi l-a întrebat:
– Evanghelia voastră este 
adevărată?
– Da, este adevărată, răs-
punse episcopul.
– Atunci să bei acest pa-
har cu otravă că scris es-
te: „De veţi bea otravă, nu 
vă va vătăma”.
Episcopul a cerut răgaz trei 
zile pentru rugăciune şi, 
după trei zile, s-a adunat 
din nou ceata turcească cu 
sultanul în frunte, care-i 
dădu episcopului să bea un 
pahar plin cu otravă, dar 
cerându-i să nu facă Sfânta 
Cruce pe pahar, căci auzise 
sultanul că puterea crucii 
îndepărtează moartea.
Episcopul, care era om în-
ţelept, luă paharul şi îl în-
trebă pe sultan din care 
parte să bea, de aici, de 
aici, de aici sau de aici, fă-
când astfel cu cele trei de-
gete semnul Sfintei Cruci 
pe gura paharului, iar sul-
tanul ia zis că poate să bea 
de unde doreşte.
Episcopul a băut şi nu a fost 
vătămat deloc, dar a cerut 
puţină apă ca să clătească 
paharul şi i-a spus sultanului:
– Dă-i acum să bea şi vrăj-
maşului lui Hristos care ţi-a 
propus să faci aceasta.
Acela a băut şi a murit pe loc.
Mare este, Doamne, puterea 
Crucii Tale!

(sursa: marturieathonita.ro)

Prin semnul 
Sfintei Cruci 
a învins moartea

(săptămâna 17 – 23 martie)
17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu
18  S Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului 

(Pomenirea morţilor)
19  D Sf. Mc. Hrisant şi Daria, Claudiu şi Ilaria; Sf. Mc. Marian 

diaconul. Duminica a 3-a din Post (a Sfi ntei Cruci); Ap. 
Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1. (Luarea 
crucii şi urmarea lui Hristos); glas 7, voscr. 7

20 L Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sfi nţit
21 M Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Cuv. Serapion
22  M Sf. Sfi nţit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Mc. Drosida, 

fi ica împăratului Traian
23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui

Calendar Creştin Ortodox
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Scanează codul QR 
cu smartphone-ul 

sau tableta pentru a 
citi cele mai noi ştiri 

din Sibiu!

Anunțuri GRATUITE 
prin SMS! 

Trimiteți textul prin 
mesaj la telefon 
0731.361.966 

(tarif normal), iar 
anunțul va apărea în 

următoarea ediție 
tipărită a ziarului.

Oferta se adresează 
doar persoanelor 

fi zice.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea 
pentru conţinutul anunţurilor.

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

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

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

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

¤ 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

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

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

¤ Broker de asigurări, efectuez 
orice fel de asigurare: asigurări 
de sănătate private cu acoperi-
re internaţională și naţională, 
pensii private, fonduri pentru 
studiile copiilor, asigurări de 
protecţie a familiei, investiţii, 
RCA, Casco, locuinţe, medicale 
de călătorie etc. Tel.: 
0744-396.115

SCHIMBURI

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

TERENURI

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

¤ Vând 2306 mp teren intravi-
lan cu deschidere de 32 m la 
râu, respectiv la stradă asfalta-
tă și 72 m în adâncime în Po-
rumbacu de Sus. Terenul are 

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 fi ecare vineri, între orele 11.00 şi 18.00, în Piaţa 
Huet are loc târgul de produse bio, unde sibienii pot găsi 

legume, fructe, produse din lapte şi produse apicole.
Evenimentul este organizat de Biserica Evanghelică şi 
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utilități. Relații la tel. 
0771061837.

¤ Vând 6018 mp teren în curs 
de trecere în intravilan la 
Arpașu de Sus lângă Păstrăvă-
ria Albota. Deschidere 120 m 
la râu / 50m la stradă asfalta-
tă. Relații la tel. 0771061837.

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.

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

¤ 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 
mare, cu baie și scară de acces 
la etaj unde se afl ă 2 dormi-
toare, birou și baie, cu utilităţi 
separate, zonă bună, după fa-
brica de bere, aproape de 
mall, spital și gară. Preţ 350 
euro negociabil. Relaţii la tele-
fon 0751-313.230

AUTO

Vând 4 cauciucuri de vară 
rulate foarte puțin.
Dimensiuni 195/60 R15 cu 
jențe de aliaj cu 4 găuri și 
capace pentru Ford Fusion.
Preț 900 lei, negociabil.
Telefon: 0748042003

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

ANUNŢ DE MEDIU

Orasul Talmaciu, cu sediul in orasul Talmaciu str. N. Bal-
cescu nr. 24, jud. Sibiu CUI 4270732, tel 0269/555401, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii deci-
ziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EX-
TINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI RETEA CANALIZARE 
MENAJERA IN ORASUL TALMACIU, JUDETUL SIBIU“, propus 
a fi  amplasat in jud. Sibiu, Orasul Talmaciu, intravilan.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodro-
mului nr. 2A, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, în zilele de luni 
– vineri, orele 9,00-13,00 si pe pagina de internet www.
apmsb.anpm.ro precum si la sediul Primariei Talmaciu, str 
N. Balcescu nr. 24 ,or. Talmaciu, luni – vineri, orele 9,00-13,00

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Sibiu sau pe e-mail: offi ce@
apmsb.anpm.ro 

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA POPLACA anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul "REŢELE HIDROEDILITARE, COMUNA POPLACA – ZO-
NA INDUSTRIALĂ, POPLACA II – ZONELE PLATOŞ, PLATOŞ EX-
TINDERE ŞI VĂLARI, JUDEŢUL SIBIU" propus a fi  amplasat în 
comuna Poplaca, str. -,- zona industrială, Poplaca II - zonele 
Platoș, Platoș extindere și Vălari, județul Sibiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipo-
dromului, nr. 2A și la primaria COMUNEI POPLACA, cu se-
diul în Poplaca, str. Andrei Șaguna, nr. 572, jud. Sibiu în zi-
lele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între ore-
le 8,00 - 14,00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Sibiu și la adresa de e-mail: of-
fi ce@apmsb.anpm.ro. 

ANUNȚ DE ANGAJARE

APĂ CANAL SIBIU S.A.
Angajează pentru: SUCURSALA FAGARAŞ

-SECŢIA APĂ UZATĂ-
ŞOFER -1 post

Cerinţe:
permis de conducere categoria B,C, E,
experienţă în domeniu minim 3 ani
atestat profesional șofer.

Cererile tip de participare la concurs se completează și 
se depun online la adresa de mail personal@apacansb.ro 
sau la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serv.Resurse Uma-
ne, împreună cu CV, copie diplomă studii și adeverinţa me-
dicală de la medicul de familie, până la data de 15.03.2023. 
Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916(int.117 sau 166).
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Locul 112 mondial la du-
blu, după victoria de la Ro-
vereto (Italia), Victor Cor-
nea (antrenor Marius Vecer-
dea) rămâne aproape de Top 
100 ATP, chiar dacă în ulti-
mele două turnee a părăsit 
competiţia prematur.

La Lugano
Săptămâna trecută, pe-

rechea Victor Cornea / Fran-
co Skugor (Croaţia) a cedat 
la Zizou Bergs (Belgia, nr. 
841 ATP) / David Pel (Olan-
da, nr. 81 ATP) în două se-
turi, 0-2 (6-7, 1-6), în opti-
mile Turneului Challenger 
de la Lugano (Elveţia) dotat 
cu premii totale în valoare 
de 73.000 de dolari.

Partida s-a desfăşurat în 
sală, pe suprafaţă HARD. Pe-
rechea Cornea/Skugor a por-
nit bine în meci, a condus cu 
5-2 în primul set, dar a cobo-
rât nivelul prea repede şi a 
fost prinsă la 5. A condus din 
nou, cu 6-5, a avut 30-0 pe 
serviciul adversarilor, însă 
s-a făcut apoi din nou egali-
tate la seturi, iar în decisiv 
perechea sibianului a început 
practic de la 0-4 pentru Bergs/
Pel. Scorul s-a strâns la 4-5, 
cu două servicii câştigate con-
secutiv, dar setul s-a încheiat 
până la urmă la 4-7.

Setul doi a fost fără isto-
ric după un prim brake luat 
de învingători la capătul unul 

ghem extrem de disputat, la 
0-1. S-a făcut 0-3, perechea 
Victor Cornea / Franco Sku-
gor a replicat apoi pentru 
1-3, însă n-a mai ţinut pasul 
şi a cedat partida.

Învingătorii aveau să-şi 
adjudece până la urmă şi fi -
nala competiţiei.

Turneul Challenger 
125 de la Pau

Este a doua înfrângere du-
pă victoria de la Rovereto 
(Italia) pentru Victor Cornea 
/ Franco Skugor, cei doi ie-
şind după 2 jocuri din Tur-
neul Challenger 125 de la 
Pau (Franţa), la începutul 
acestei luni. Într-o competi-
ţie dotată cu premii în valoa-
re totată de 145.000 de eu-
ro, dar şi cu puncte sufi cien-
te pentru ca Victor să intre 
în Top 100 mondial, perechea 
româno-croată a trecut mai 
întâi cu 2-1 de olandezii San-

der Arends / David Pel, la ca-
pătul unui meci infernal: 7-5, 
6-7 (5/7), 11-9. A doua zi, a 
avut parte de încă un meci 
pe muche de cuţit cu Julian 
Cash (Marea Britanie, nr. 64 
mondial) / Constantin Frant-
zen (Germania, nr. 172 mon-
dial), scor fi nal 1-2. A fost 7-6 
(7/3), 4-6, 8-10.

Spre turnee 
de Grand Slam

Vlad Victor Cornea, cel 
mai valoros tenismen român 
al momentului, bate de la 
începutul anului la porţile 
Top100 ATP la dublu. A câş-
tigat 3 titluri challenger în 
2023, la Oeiras 1 (Portuga-
nia), Tenerife (Spania) şi Ro-
vereto (Italia). S-a afl at pe 
105 în februarie şi se pregă-
teşte intens, alături de ex-
perimentatul Franco Sku-
gor, pentru a se califi ca la 
turnee de Grand Şlam.

Cornea rămâne aproape de Top 100 ATP
Interviu emoţionant cu 

fosta mare atletă sibiană 
Daniela Cîrlan, realizat de 
o altă sportivă remarcabilă 
şi publicat de 321sport.ro

La 2 Olimpiade
În prezent profesoară de 

educaţie fi zică la Şcoala Fin-
landeză din Sibiu, Daniela 
Cîrlan a participat la două 
Olimpiade, visul oricărui 
sportiv. La Atena, în 2004, 
când a luat startul în proba 
de 20 kilometri marş, apoi, 
12 ani mai târziu, la Jocu-
rile Olimpice de la Rio, la 
maraton. Are în palmares 
numeroase concursuri câş-
tigate, titluri naţionale, a 
fost vicecampioană europea-
nă de juniori la proba de 
5.000 marş.

Pentru performanţele sa-
le sportive, în 2004 a pri-
mit Medalia „Meritul Spor-
tiv” clasa I.

Refuzată iniţial
la selecţie

Daniela Cîrlan are o po-
veste de viaţă incredibilă, 
cu întâmplări care au deza-
măgit-o profund în cariera 
sportivă, dar care au şi în-
tărit-o. A fost refuzată iniţi-
al la antrenamente, pe când 
avea doar 12 ani. „Am înce-
put practicarea atletismu-
lui de la o vârstă fragedă, 
mai exact la vârsta 12 de 

ani, iar lucrul acesta s-a în-
tâmplat datorită insistenţe-
lor mele. Pe vremea aceea 
antrenorii veneau la şcoli 
unde susţineau tot felul de 
probe, iar cei mai buni copii 
începeau practicarea atle-
tismului. Îmi amintesc că 
am câştigat toate probele, 
dar cu toate acestea antre-
noarea nu m-a selecţionat, 
iar eu nu înţelegeam de ce. 
Îmi doream să încep practi-
carea atletismului aşa că am 
început să merg singură la 
stadion. De acolo nu putea 
să mă dea afară, iar datori-
tă insistenţelor mele visul 
mi s-a îndeplinit. Puţin timp 
mai târziu am şi afl at moti-
vul pentru care nu am fost 
selecţionată după susţine-
rea probelor de la şcoală. În 
vara respectivă mi-am pe-
trecut tot timpul la bunicii, 
iar zi de zi eram pe afară la 

joacă. Din cauza faptului că 
eram bronzată, cu toţii au 
crezut că sunt de altă etnie, 
aşa că au preferat să treacă 
cu vederea talentul meu.”, 
a mărturisit Daniela Cîrlan 
pentru 321sport.ro.

Un model
Atacată de câini maida-

nezi în Parcul Sub Arini, în 
2014, pe când se antrena, a 
fost rănită la gambă, însă 
determinarea ei, ambiţia de 
a merge mai departe în ori-
ce condiţii, a făcut-o să a-
jungă doi ani mai târziu la 
Rio. Este un model pentru 
orice sportiv care îşi doreş-
te performanţă.

Pasiunea pentru lectură 
a determinat-o să se aşeze 
la masă pentru a-şi împăr-
tăşi experienţele în propria 
carte, care va vedea lumina 
tiparului cât de curând.

Daniela Cîrlan, un munte de ambiţie

„Călăreţii“ merg 
la Slobozia
CSC 1599 Şelimbăr joacă la Unirea 
Slobozia, sâmbătă 18 martie, de la 
ora 11, în etapa de debut a 
play-out-ului Ligii 2.
„Călăreţii roşii“ au încheiat sezonul 
regulat cu o victorie, 3-0 (1-0) în 
faţa „lanternei“ Unirea Constanţa. 
Au deschis scorul în prima repriză, 
în minutul 34, prin tânărul Alex 
Luca, care a prins un trasor de la 
marginea careului de 16 metri di-
rect sub transversală. Desprinderea 
a venit în actul secund, prin Ionuţ 
Năstăsie (min 52 / din penalti), 
scorul fi nal fi ind stabilit în minutul 
84 de Ursu, introdus pe teren cu 
numai un minut înainte.
A fost un meci mai greu decât ne 
aşteptam, cu gazdele pline de elan 
în special în prima repriză, în 3 rân-
duri fi ind pedepsiţi cu cartonaşe gal-
bene pentru depăşirea limitelor re-
gulamentului. Unul dintre ele s-a 
transformat în roşu (al doilea pentru 
Doumbia – min. 51, la faultul în ca-
reu care a adus penaltiul), astfel că 
fi nalul ne-a aparţinut în totalitate.
În urma acestui rezultat, CSC 
1599 Şelimbăr a rămas pe pozi-
ţia a 14-a în clasament şi va juca 
pentru evitarea retrogradării în 
Grupa A: Unirea Slobozia 31p, 
CSM Slatina 27p, AFK 
Csikszereda 26p, CSC 1599 
Şelimbăr 24p, Metaloglobus 
Bucureşti 21p, Minaur Baia Mare 
16p şi Politehnica Timişoara 13p.
În runda a 2-a, CSC 1599 Şelimbăr 
stă, după care joacă acasă cu CSM 
Slatina (8 aprilie), în deplasare la 
Poli Timişoara (14 aprilie), apoi 
acasă cu Metaloglobus Bucureşti 
(22 aprilie), în deplasare la Minaur 
Baia Mare (29 aprilie), pentru a în-
cheia pe teren propriu cu AFK 
Csikszereda Miercurea Ciuc (6 mai)
Reamintim, în cadrul 
play-out-ului, se va disputa un 
singur joc între participante, re-
zultând astfel şase meciuri pentru 
fi ecare formaţie. La fi nalul 
play-out-ului, vor retrograda lo-
curile 6 şi 7, iar cele două forma-
ţii de pe locul 5 în cele două gru-
pe (A şi B) vor juca un baraj în 
dublă manşă pentru menţinerea 
în Liga 2.

Pe scurt
FC Inter şi ACS Mediaş 

au început returul cu mo-
toarele turate. Cele două 
grupări, fără îndoială cele 
mai bune din seria Sibiu, 
au învins sâmbătă, în eta-
pa a 14-a, şi nu par să aibă 
probleme cu echipele de plu-
ton. Rămân să se concen-
treze pe runda a 7-a a re-
turului, când se vor afl a din 
nou faţă în faţă, în ceea ce 
va fi  fi nala campionatului.

3-0 la Mediaş
FC Inter a depăşit un 

meci greu la Mediaş, 3-0 
(1-0) cu CS Sparta, şi ră-
mâne în coasta liderului 
ACS. A controlat ostilităţi-
le, dar s-a întrebuinţat se-
rios pentru a se desprinde 
decisiv. Toate cele 3 goluri 
venind în urma unor lovi-
turi de colţ, cu Daniel Tă-
tar excelent executant. A 
obţinut avantaj de un gol 
în minutul 27, prin reuşi-
ta lui Lemac, pentru a se 
desprinde decisiv în actul 
secund. Golul doi a venit 
în minutul 53, autor Adi 
Greavu, pentru ca scorul 
fi nal să fi e stabilit în mi-
nutul 89 de Ionuţ Bratima.

FC Inter: Maksym Al-
chynskyi – Andrei Câm-
pean, Andrei Şumlea, Bri-
an Lemac (Andrei Belaşcu 
’67), Claudiu Giura, Dani-
el Tătar, Ionuţ Bratima, 
Andrei Stoia (Cristian 
Standima ’67), Cătălin Ti-
neiu (Adrian Greavu ’46), 
Alexandru Barbu, Cristo-
bal Oprişor. Antrenor Că-
lin Moldovan.

Cu încredere
„Mai avem de parcurs o 

jumătate de sezon, în ca-

re, cu siguranţă, vor fi me-
ciuri dificile pentru toate 
echipele, viu-disputate. În 
speranţa unei competiţii 
fair-play, le doresc tuturor 
multă baftă. Am speranţa 
că va fi, în continuare, un 
campionat frumos.

Personal, am încredere 
în echipa pe care o repre-
zint, în băieţi, în Călin, an-
trenorul acesteia, în toţi 
cei implicaţi în acest pro-
iect. Mi-aş dori, la final, 
Interul să devină campi-
oană judeţeană şi să facă 
pasul spre următorul ni-
vel, Liga 3.“, declara pre-
şedintele Teodor Birţ, îna-
intea partidei de sâmbătă.

În etapa viitoare, FC In-
ter va întâlni acasă, sâm-
bătă 18 martie, de la ora 
11, echipa AFC Quantum/
Cuantic Arsenal Sibiu.

Scor fluviu la Agnita
Liderul Ligii a IV-a, ACS 

Mediaş a învins la scor ACS 
Agnita, în deplasare, în 
prima etapă din retur. A 
fost 9-0 (7-0). Au marcat: 
Pajco (‘15, ‘22 şi ‘32), Ig-
nat (‘19 şi ‘45), Ţala (‘20), 
Morariu (‘29), Bârsan S. 
(‘49) şi Cârstean (‘52).

În etapa viitoare, ACS 
Mediaş va juca pe teren 
propriu, pe Sparta, sâm-
bătă 18 martie, de la ora 
11, în compania ACS Păl-
tiniş Răşinari.

În urma celor două re-
zultate, ACS Mediaş con-
duce în clasament cu ma-
xim de puncte (42), în timp 
ce Inter se află pe 2, cu 39 
de puncte, singurul meci 
pierdut de sibieni fiind cel 
de la Mediaş, cu ACS, din 
etapa a 7-a.

Ploaie de goluri în Liga 4

FC Hermannstadt debutea-
ză în play-out astăzi, de la 
ora 17,30, pe Stadionul 
„Anghel Iordănescu“ 
din Voluntari. E prima 
din cele 9 fi nale care decid 
rămânerea în Superligă 
sau retrogradarea. Sibienii 
ţintesc o victorie, 
care să-i urce peste 
adversar în clasament.

În zece
În play-out, lupta pentru 

supravieţuire se dă între 10 
echipe, FCH fi ind la egali-
tate de puncte cu Chindia şi 
FC Botoşani, la un punct în 
urma FC Voluntari şi a Pe-
trolului şi la doar 2 de locul 
secund Petrolul.

Locul 7 la startul 
play-out-ului, echipa sibia-
nă va juca 4 partide acasă 
şi 5 în deplasare. În primul 
joc întâlneşte FC Voluntari, 
locul 4, cu doar un punct în 
faţă, 17 faţă de 16 câte au 
sibienii  în startul 
play-off-ului.

Cu FC Voluntari ne-am 
mai întâlnit în acest sezon 
la Mediaş (2-1, goluri Al-
hassan ’23 şi ’35, respectiv 
Nemec ‘39), şi la Voluntari 
(0-3, goluri Costin ‘16, Ne-
mec ’72 şi Damascan ‘83).

Echipe în formă
Echipa sibiană pare în re-

venire de formă, reuşind 2 

victorii consecutive în aceas-
tă lună, 1-0 la Rapid şi 1-0 
acasă cu FC U Craiova, du-
pă prestaţii solide.

Şi Voluntari parcurge 
însă o perioadă bună, cu 2 
victorii şi două remize, ul-
tima în runda precedentă 
la Ploieşti, cu Chindia, scor 
1-1, după ce a condus la 
pauză prin reuşita lui Da-
mascan ’15. Trupa lui Cio-
botariu a mai pierdut în-
să din entuziasmul de la 
finalul sezonului trecut, 
când FC Voluntari bifa ce-

le mai mari performanţe 
din istoria clubului, locul 
4 în play-off, la prima sa 
participare, şi disputarea 
finalei Cupei României.

Vitalie Damaşcan e cel 
mai periculos jucător al gaz-
delor, cu 9 reuşite în acest 
sezon, urmat de Nemec, 8 
goluri din care 2 împotriva 
Sibiului. În formă e şi Mi-
hai Popa (22 de ani), desem-
nat portarul etapei în run-
da precedentă, pentru a 4-a 
oară în ediţia 2022-2023 (eta-
pele 11, 12, 27 şi 30).

Începem la Voluntari. 
Cu gânduri mari
În deschiderea play-out-ului, FC Hermannstadt 
joacă la Voluntari, vineri 17 martie, de la ora 17,30

¤ Vineri 17 martie, ora 17:30: FC Voluntari – Hermannstadt
¤ Vineri 17 martie, ora 20:30: Petrolul – UTA Arad
¤ Sâmbătă 18 martie, ora 14:30: FC Botoşani – Chindia
¤ Luni 20 martie, ora 18: Sepsi / U Craiova 1948 – CS Mioveni
¤ Luni 20 martie, ora 21: „U” Cluj – FC Argeş

Superliga, play-out, etapa 1:
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