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Sâmbătă, când credincioşii ortodocşi sărbătoresc Dezlegarea la Peşte – Bunavestire, 
Muzeul Astra îi invită pe sibieni să deguste bunătăţi preparate din peştele proaspăt 
pescuit din lacul din Dumbrava Sibiului. Vizitatorii vor putea degusta bunăţăţi precum 
saramură de crap, ciorbă de peşte şi salată de icre, toate preparate după reţete care au 
fost culese de la lipovenii din Delta Dunării. În paralel cu atelierul gastronomic se va 
desfăşura Târgul de Seminţe, unde 15 expozanţi din Buzău, Prahova, Alba şi Constanţa 
vor oferi gratuit seminţe de legume, flori, plante aromatice şi medicinale vizitatorilor 
interesaţi şi vor prezenta totodată butaşi şi plante care se pot achiziţiona. Pagina 6
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Concurs de scriere pentru adolescenţi
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu 

îi invită pe adolescenţi să contribuie la dezvol-
tarea unui nou spectacol, pentru a face o croni-
că provocatoare asupra lumii din jurul nostru.

”Dincolo de statistici alarmante, există în-
totdeauna oameni, istorii şi drame. Căutăm po-
veşti şi mărturii de viaţă despre ce înseamnă 
să fi i adolescent azi şi cât de tentat eşti să în-
cerci să iei droguri. Ce ai văzut în jur şi ce te-a 
impresionat sau speriat? E cool să rezişti ten-
taţiei sau, din contră, ceilalţi din grup te vor 
considera fricos? Puteţi alege să scrieţi orice fel 
de text (eseu, jurnal, povestire, scrisoare), care 
să nu depăşească 5000 de semne. Poveştile cu 
potenţial vor fi  dezvoltate apoi într-un work-
shop de scris, la care veţi lucra împreună cu 
scriitoarea Ana Maria Sandu şi cu actriţa Ni-
coleta Lefter”, este îndemnul reprezentanţilor 
Teatrului Gong din Sibiu

Textele pot fi  trimise pe e-mail, la proiec-
te(@)teatrulgong.ro, până în data de 30 martie, 
ora 16.00. Trei dintre cele mai creative lucrări 
vor fi  premiate cu câte 500 de lei.

Dezlegarea la bunătăţi 
din peşte, sâmbătă, 
în Muzeul ASTRA Sibiu
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Spirit civic şi respect pentru mediu
Tinerii social-democraţi au organizat, la fi nalul săp-

tămânii trecute, o acţiune de ecologizare a zonei de pic-
nic de la Curmătură.

”Am constatat, din păcate, că sunt mulţi oameni ca-
re dau dovadă de indiferenţă şi de lipsă de respect fa-
ţă de semeni şi faţă de mediu. Deşi, în zonă, există lo-
curi special amenajate pentru colectarea deşeurilor, 
sunt oameni care aruncă gunoaiele pe jos sau chiar în 
albia râului”, spune Dan Luca, preşedintele Organiza-
ţiei Municipale a Tineretului Social Democrat Sibiu.

Alături de echipa de tineri, au muncit cu spor de-
putatul Bogdan Trif, Laura Barac – preşedinte al Or-
ganizaţiei Municipale PSD Sibiu şi subprefectul Se-
bastian Şebu.

”Îi felicit pe tinerii mei colegi pentru această iniţi-
ativă! În câteva ore, am strâns zeci de saci cu gunoa-
ie, apoi am chemat fi rma de salubritate, care i-a pre-
luat. Instituţiile de control pe Mediu trebuie să fi e mai 
prezente în teritoriu, să facă acţiuni de conştientiza-
re, iar atunci când constată că oamenii aruncă deşeuri 
în locuri nepermise trebuie să le aplice sancţiuni dras-
tice. Realitatea este că angajaţii din Garda de Mediu 
şi responsabilii din primării pe linie de protecţia me-
diului sunt puţini şi nu pot fi  prezenţi 24 de ore din 24 
în zonele vulnerabile.

Îndemn cetăţenii să aibă atitudine civică şi să pro-
cedeze la fel ca în ţările din restul Europei (Germania, 
Franţa etc) atunci când văd că anumite persoane arun-
că deşeuri în locuri nepermise. În Germania, ca şi în 

România, numărul celor care lucrează în serviciile de 
protecţie a mediului este redus, dar colaborarea cetă-
ţenilor cu instituţiile statului asigură un parteneriat 
benefi c pentru respectarea legii. Să nu cerem autori-
tăţilor imposibilul pentru că nu poţi avea tot timpul 
un inspector lângă fi ecare om! E important ca fi ecare 
cetăţean să le atragă atenţia celor care poluează me-
diul şi, în ultimă instanţă, să sesizeze Garda de Me-
diu. Doar împreună putem să păstrăm un mediu cu-
rat, care înseamnă, în fi nal, sănătate pentru toţi”, a 
declarat Bogdan Trif, preşedintele Organizaţiei Jude-
ţene PSD Sibiu.

Sindicaliştii din cadrul Sin-
dicatului Învăţământului Pre-
universitar Sibiu anunţă un 
protest în data de 28 martie.

Protest de două ore
În această zi, timp de două 

ore, între 12 şi 14, circa 200 
de sindicalişti vor picheta clă-
direa Instituţiei Prefectului 
Judeţului Sibiu.

După cum a declarat pentru 
Mesagerul de Sibiu profesorul 
Leonard Stancu, Preşedintele 
SIP Sibiu, revendicările ţin în 

primul rând de Legea Învăţă-
mântului Preuniversitar care 
urmează să fi e dezbătută în cu-
rând în Parlament.

„Actuala lege a fost adop-
tată în anul 2011 de guvernul 
Boc prin asumarea răspunde-
rii Guvernamentale, fără nici 
o dezbatere în Parlament. În 
tot acest timp legea şi-a pier-
dut mult din caracterul iniţi-
al fi ind practic acum o con-
strucţie de amendamente fă-
ră valoare practică”, a spus 
Leonard Stancu.

Dascălii sibieni 
ies în stradă

Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social de la 
Prefectura Sibiu, sindicaliştii au prezentat lista revendicărilor pe care le au 
pentru Legea învăţământului:
¤ Rezolvarea problemei aplicării integrale a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 
153/2017;
¤ Adoptarea actelor normative pentru creşterea veniturilor personalului 
didactic auxiliar;
¤ Adoptarea normativelor pentru personalul nedidactic şi a personalului 
didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din 
anul 1998;
¤ Aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiţii de 
muncă, întrucât salariaţii din învăţământ sunt singura categorie de bugetari 
care nu benefi ciază de acordarea acestor drepturi;
¤ În noua grilă de salarizare, grila propusă trebuie să poziţioneze personalul 
din învăţământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcţiilor bu-
getare, în raport de importanţă socială a activităţii prestate;
¤ Remedierea anomaliilor actuale în ceea ce priveşte salarizarea celor care ocupă 
funcţii de conducere, îndrumare şi control, având în vedere că, după ce veniturile 
acestora au rămas nemodifi cate în ultimii patru an, se constată că acestea sunt 
inferioare salariaţilor care ocupă funcţii de execuţie;
¤ Instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului 
plătit din fonduri publice, cu rata infl aţiei;
¤ Plata suplimentară a personalului din unităţile/ instituţiile de învăţă-
mânt nominalizat în echipele de proiecte fi nanţate din fonduri europene 
nerambursabile;
¤ Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar 
şi nedidactic.

Solicitări

Raluca Turcan le atrage atenţia celor 
care ratează proiectele europene: 
„Vor fi catalogaţi ca oameni care 
au ratat o şansă uriaşă de dezvoltare”
Preşedintele PNL Sibiu, 
Raluca Turcan, le atrage 
atenţia că vor răspunde 
în faţa comunităţii, la 
alegerile de anul viitor, 
în cazul în care nu acce-
sează şi nu încep proiec-
tele pe fonduri europe-
ne.

„O să îndemn comunita-
tea să urmărească. Acolo 
unde primarii fac diferen-
ţa, vor primi tot sprijinul 
meu pentru a-şi continua 
activitatea în folosul comu-
nităţii. Iar dacă au ratat 
oportunitatea, să ştiţi că voi 
fi  solidară cu comunităţile 
lor, pentru că nu mi se pa-
re normal ca atunci când ai 
o şansă dată de un context 
internaţional să o ratezi şi 
să ignori nişte necesităţi de 
dezvoltare reală pe care le 
avem”, a declarat Turcan, 
vineri, în cadrul unei con-
ferinţe de presă.

Ea spune că adminis-
traţia locală are o oportu-
nitate unică, ” cum nu am 
mai avut niciodată un ast-
fel de moment” şi conside-
ră că meritul principal îi 
aparţine preşedintelui Kla-
us Iohannis.

„Este meritul preşedin-
telui Klaus Iohannis şi al 
guvernului care a realizat 
PNRR. Este un rezultat pal-
pabil pe care eu, ca om po-
litic, o să-l spun de fi ecare 
dată: sumele care au reve-
nit României sunt sumele 
care au fost negociate de 
preşedintele Klaus Iohan-
nis şi guvernul de la aceea 
vreme. Evident că au fost 
continuate de guvernele ca-
re l-au succedat. (...) Sunt 
ţări cărora li s-au tăiat fon-

durile pentru că nu au în-
deplinit nişte condiţii”, a 
completat Raluca Turcan.

Ea are cuvinte de lau-
dă pentru autorităţile lo-
cale din Sibiu.

„Primarii şi CJ Sibiu 
s-au mişcat foarte bine şi 
acesta este un merit care 
trebuie accentuat”, a mai 
spus Turcan.

„Cei iresponsabili vor fi  
catalogaţi ca oameni care 
au ratat o şansă uriaşă de 
dezvoltare pentru România.

Să ştiţi că fondurile din 
PNRR, plus banii europeni 
care vin prin programele 
multi-anuale, reprezintă o 
hârtie de turnesol prin ca-
re şi oamenii politici vor 
putea fi  catalogaţi în 2 ca-
tegorii. Oameni care au şti-
ut să valorifi ce aceste opor-
tunităţi şi oameni care au 
ratat cele mai mari opor-
tunităţi de dezvoltare pen-

tru România” – Raluca Tur-
can, preşedinte PNL Sibiu

Raluca Turcan: 
Asistenţa socială nu 
este o povară socială

Raluca Turcan susţine 
că proiectele începute prin 
PNRR trebuie să fi e înche-
iate până în 2026, iar ce-
le încheiate prin acordul 
multi-anual se vor termi-
na până cel târziu un an 
mai târziu, în 2027.

„Plaja de timp e una 
obiectivă, determinată de 
termenele din PNRR .Toa-
te contractele trebuie în-
cheiate până în 2023 şi tre-
buie realizate până în 2026. 
Programele de sprijin prin 
acordul multi-anual au ter-
men realizare 2027. Aces-
tea sunt termenele realis-
te”, a explicat Turcan.

Deputatul de Sibiu atra-
ge atenţia programelor so-

ciale, care pot scoate din 
sărăcie şi izolare socială o 
bună parte din populaţie.

„În termeni adaptaţi re-
alităţii româneşti, vreau 
să spun că trebuie să ajun-
gem cu toţii la concluzia, 
politicieni, administraţie 
locală, că asistenţa socia-
lă nu este o cheltuială doar, 
e o formă de civilizaţie, un 
barometru pentru o ţară 
şi dacă e făcută în mod ţin-
tit, oamenii pot fi  scoşi din 
starea de sărăcie şi întrea-
ga societate prosperă pen-
tru că dacă-i scoţi din si-
tuaţia de marginalizare, 
unii intră în piaţa muncii, 
alţii benefi ciază de ajuto-
rul statului.

Aici e nevoie de un efort 
comun, al nostru, oameni 
politici, al dumneavoastră, 
mass-media, al organizaţii-
lor locale, să încerce să 
schimbe puţin câte puţin din 
mentalitatea pe care mulţi 
încă o a că este o povară so-
cială”, a mai spus Turcan.

Ea spune că a mizat 
în perioada cât a fost mi-
nistru al Muncii pe 4 pi-
loni: pensii, salarii, ocu-
pare şi digitalizare şi 
asistenţă socială.

„Ca ministru al Muncii 
nu m-am rezumat doar la 
pensii li salarii, ci am dez-
voltat toată activitatea la 
minister pe 4 paliere. Pen-
sii, salarii, ocupare şi digi-
talizare şi asistenţă socia-
lă. Fără aceşti 4 piloni prac-
tic nu poţi ca în materie de 
segment care munceşte şi 
segment care benefi ciază 
de pensii să ai politici ţin-
tite şi efi ciente”, a mai 
transmis Raluca Turcan.

PUBLICITATE
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La nivelul judeţului 
Sibiu au fost depuse 
spre fi nanţare proiecte 
de către 45 U.A.T.- uri 
şi de către Consiliul 
Judeţean Sibiu, pentru 
147 unităţi de învăţă-
mânt. Toate dosarele 
depuse au fost verifi cate 
şi avizate de către comi-
sia constituită la nivelul 
ISJ Sibiu.

Termen limită
Ministerul Educaţiei, în 

calitate de coordonator de re-
forme şi investiţii fi nanţate 
prin Planul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă (PNRR), 
a lansat apelul competitiv de 
proiecte pentru „Dotarea cu 
mobilier, materiale didacti-
ce şi echipamente digitale a 
unităţilor de învăţământ pre-
universitar şi a unităţilor co-
nexe” (palatele şi cluburile 
copiilor, cluburile sportive, 
cabinetele de asistenţă psi-
hopedagogică), fi nanţat prin 
Planul Naţional de Redresa-
re şi Rezilienţă – Componen-
ta C15: Educaţie. Perioada 
de aplicare a debutat în 19 
decembrie 2022 şi s-a pre-
lungit până în 29 martie 2023.

Proiecte pe Sibiu
La nivelul judeţului Si-

biu au fost depuse spre fi -

nanţare proiecte de către 45 
U.A.T.- uri şi de către Con-
siliul Judeţean Sibiu, pen-
tru 147 unităţi de învăţă-
mânt. Toate dosarele depu-
se au fost verifi cate şi avi-
zate de către comisia consti-
tuită la nivelul ISJ Sibiu.

De asemenea, 25 de u-
nităţi de învăţământ lice-
al au depus proiecte pen-
tru fi nanţarea înfi inţării a 
28 de SMARTLAB-uri. Pot 
aplica pentru cel mult 
60.000 euro pentru unul 

sau mai multe laboratoare 
inteligente, unităţile de în-
văţământ secundar supe-
rior, publice sau private 
acreditate, care pot fi  dota-
te cu diferite echipamente, 
în funcţie de fi liera liceală.

Pentru ce pot fi  
depuse proiecte

Astfel, pentru fi liera te-
oretică pot fi  achiziţionate: 
laboratoare virtuale, vizu-
alizatoare hibride, platfor-
me e-learning, laboratoare 

de lingvistică, roboţi educa-
ţionali multifuncţionali, in-
strumente educaţionale de 
tip realitate virtuală (VR) 
şi realitate augmentată 
(AR), module de învăţare 
robotică, alte software-uri 
educaţionale şi echipamen-
te specifi ce etc.

Pentru fi liera tehnologi-
că pot fi  achiziţionate: simu-
latoare cu realitate augmen-
tată/virtuală (VR/AR), sis-
teme integrate de pregătire 
practică cu instrumentaţie 

virtuală şi software multi-
media, roboţi educaţionali 
multifuncţionali, senzori de 
mişcare, de umiditate, mo-
dule de învăţare robotică, 
plant lab educaţional, alte 
software-uri şi echipamen-
te educaţionale specifi ce etc.

Pentru fi liera vocaţiona-
lă pot fi  achiziţionate: mă-
nuşi/căşti VR compatibile, 
microfoane dinamice, pro-
grame de randare, progra-
me de tip CAD, sisteme în-
registrare, alte software-uri 
educaţionale şi echipamen-
te specifi ce etc.

Cine poate 
depune proiecte

Benefi ciarii prezentului 
apel de proiecte sunt toate 
tipurile de unităţi adminis-
trativ-teritoriale (comune, 
oraşe, municipii, sectoare 
ale Municipiului Bucureşti 
şi judeţe), instituţiile de în-
văţământ superior de stat 
care au înfi inţate în cadrul 
lor unităţi de învăţământ 
preuniversitar, precum şi 
statele majore ale categori-
ilor de forţe/comandamente 
de armă, care au înfi inţate 
în cadrul lor unităţi de în-
văţământ preuniversitar.

În cadrul apelului, fi eca-
re solicitant poate depune o 
singură aplicaţie prin care 

să obţină fi nanţare pentru 
dotarea unităţilor de învăţă-
mânt preuniversitar pe care 
le administrează, respectiv 
pentru toate unităţile de în-
văţământ cu personalitate 
juridică, inclusiv pentru ce-
le care funcţionează în ca-
drul instituţiilor de învăţă-
mânt superior de stat sau a 
celor din subordinea statelor 
majore ale categoriilor de for-
ţe/comandamente de armă.

Alte proiecte 
în derulare

„La nielul Inspectoratu-
lui Şcolar Judeţean se defă-
şoară şi activităţile fi nanţa-
te prin PNRAS – Programul 
Naţional de Reducere a 
Abandonului Şcolar, în cele 
40 de unităţi de învăţământ 
de la nivelul judeţului, pro-
gram fi nanţat cu suma to-
tală de 26.980.662,06 lei.

PNRAS este cel mai ma-
re program de sprijinire a 
participării la educaţie din 
istoria recentă a României şi 
primul program coerent la 
nivel naţional care urmăreş-
te unele măsuri dovedite efi -
ciente la nivel local, indivi-
dual în scopul creşterii gra-
dului de echitate a sistemu-
lui de învăţământ”, explică 
prof Emilian-Marius Novac, 
Inspector Şcolar General.

Bani din PNRR pentru şcolile din judeţul Sibiu
¤ 46 de proiecte, în valoare totală de peste 121 mil.  lei au fost aprobate spre finanţare prin PNRR, la nivelul judeţului Sibiu

Primăria Sibiu a publi-
cat în programul electronic 
de achiziţii anunţul prin 
care invită constructorii să 
depună oferte pentru ex-
tinderea străzii Bruxelles, 
pe o lungime de aproape 1 
km, care va face legătura 
între zona industrială vest 
şi zonele rezidenţiale de pe 
Calea Şurii Mici.

Investiţie de peste 
16 milioane de lei

„Crearea acestei noi le-
gături rutiere, pe bicicletă 
sau pe jos va îmbunătăţi 
mobilitatea între zone de 
dezvoltare ale oraşului. In-
vestiţia este gândită core-
lat şi integrat cu viitorul 
coridor de mobilitate de pe 
Calea Şurii Mici, pe care îl 
pregătim deja”, spune 
Astrid Fodor, primarul mu-
nicipiului Sibiu.

Prin această lucrare, tron-
sonul existent al străzii 
Bruxelles se va prelungi pâ-
nă în Calea Şurii Mici. Se 
vor amenaja drumul, trotu-
arele şi piste pentru bicicle-
te, precum şi reţelele de a-
pă şi canalizare şi tubulatu-
ra pentru canalizaţia metro-
politană. De asemenea, se 
va instala un sistem de ilu-
minat efi cient energetic, cu 
lămpi LED. Pe aliniamen-
tul stradal se vor amenaja 
şi zone verzi, unde este pre-
văzută plantarea de copaci.

Valoarea estimată a aces-
tei investiţii este de 16,4 
milioane de lei, iar odată 
semnat contractul, terme-

nul de execuţie a lucrări-
lor va fi  de 8 luni.

Încă 3 străzi 
de pământ modernizate

Primăria Sibiu a iniţi-
at o procedură de achizi-
ţie şi pentru contractarea 
lucrărilor pentru moderni-
zarea a încă 3 străzi de pă-
mânt, situate în cartierul 
Guşteriţa: Lavandei, Da-
finului şi Irisului. Pe aces-
te străzi se va lucra la re-
ţelele de apă şi canaliza-
re, se va instala canaliza-

ţia metropolitană, se va 
amenaja carosabilul şi tro-
tuarele şi se va instala re-
ţeaua de iluminat public 
eco-eficient. Valoarea esti-
mată a investiţiei este de 
3,3 milioane de lei. Terme-
nul de execuţie a lucrări-
lor va fi 10 luni după sem-
narea contractului.

Reamintim că în zona 
Guşteriţa urmează să se mo-
dernizeze şi str. Salcâmilor, 
indicatorii tehnico-economici 
pentru această investiţie fi -
ind deja aprobaţi.

Un drum nou de legătură între zona 
industrială vest şi Calea Şurii Mici

Consiliul Judeţean Si-
biu a predat amplasamen-
tul constructorului care va 
reabilita drumul judeţean 
DJ 141. Investiţia va fi re-
alizată cu fonduri guver-
namentale, prin Progra-
mul „Anghel Saligny”, va-
loarea lucrărilor de execu-
ţ ie  r idicându-se la 
34.791.501,57 lei cu TVA. 
Cei 10,13 kilometri de 
drum vor fi reabilitaţi în 
24 de luni.

Termen: 2 ani
Săptămâna trecută , 

Consiliul Judeţean Sibiu 
a predat amplasamentul 
constructorului care va re-
abilita drumul judeţean 
DJ 141 C, de la limită cu 
judeţul Alba – Broşteni – 
Bogatu Român şi până la 
intersecţia cu DJ 107 B 
Păuca – Slimnic. Ordinul 
de începere a lucrărilor 
urmează să fie emis la în-
ceputul lunii aprilie 2023, 
iar durata lucrărilor de 
execuţie se întinde pe o 
perioadă de 24 de luni.

Reabilitarea celor apro-
ximativ 10 km de drum 
va fi realizată de către 
Asocierea SC Prenis SRL, 
SC DIMEX 2000 Company 
SRL şi SC TOTAL NSA 
AG Construct SRL, de-
semnată câştigătoare în 
urma procedurii de achi-
ziţie publică lansată de 
CJ Sibiu. Valoarea con-
tractului pentru execuţia 
lucrărilor, contractului în-
cheiat în 28.02.2023, se 

r idică  la  suma de 
34.791.501,57 lei cu TVA.

Cofi nanţare
Finanţarea este asigura-

tă din fonduri guvernamen-
tale, prin Programul Naţio-
nal de Investiţii ”Anghel Sa-
ligny”, valoarea contractu-
lui de fi nanţare fi ind de 
37.108.198,92 lei cu TVA. 
Contribuţia Consiliului Ju-
deţean Sibiu pentru aceas-
tă investiţie este de aproxi-
mativ 250.000 lei, asiguraţi 
din bugetul local.

„Prin intermediul acestei 
investiţii, drumul judeţean 
DJ 141 C, afl at într-o stare 
avansată de degradare, va 
fi  reabilitat, vor fi  amenaja-

te drumuri laterale, vor fi  
executate şanţuri, rigole din 
beton, rigole carosabile şi ri-
gole de acostament, precum 
şi elemente ce ţin de sigu-
ranţa circulaţiei. De aseme-
nea, podul existent la km 
13+780 va fi  refăcut com-
plet, şi va avea o deschide-
re de aproximativ 11 m şi o 
înălţime de 3,25 m.

Evident că, odată cu mo-
dernizarea acestui drum la 
standarde europene, conecti-
vitatea cu judeţul Alba va fi  
mult îmbunătăţită, ceea ce 
va facilita dezvoltarea eco-
nomică şi socială a localită-
ţilor tranzitate de DJ 141 
C”, explică reprezentanţii 
Consiliului Judeţean Sibiu.

START pentru reabilitarea DJ 141 C, 
care leagă judeţele Sibiu şi Alba
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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

Ziua mondială a apei la Apă Canal Sibiu
Aproximativ 400 de elevi din grădiniţe-

le, şcolile şi liceele sibiene au sărbătorit 
împreună cu noi Ziua Mondială a Apei.

Pe Drumul Apei
Încă de la primele ore ale dimineţii pri-

chindeii de la Şcoala Gimnazială I L Cara-
giale au parcursul traseul turistic ghidat 
Drumul Apei. Au afl at care a fost importan-
ţa apei în dezvoltarea oraşului nostru pre-
cum şi detalii despre felul în care vechii lo-
cuitori se alimentau cu apă de băut.

În vizită la Uzina de Apă
Tot în prima parte a zilei aproximativ 

o sută de elevi ai Colegiului Economic au 
vizitat Uzina de apă Dumbrava. Specialiş-
tii companiei Apă Canal Sibiu SA, anga-
jaţi ai Uzinei de Apă Dumbrava le-au ex-
plicat tinerilor care este drumul apei de la 
sursă până la robinet şi procesele tehno-
logice care duc la tratarea corectă a aces-
teia. Pas cu pas au fost descoperite came-
ra de amestec, bazinele de coagulare, fi l-

trele cu paturi de nisip, instalaţiile de dez-
infectare cu clor, laboratorul şi rezervoa-
rele de înmagazinare de unde apa este in-
trodusă în reţeaua de distribuţie zonală. 
Pe drumul apei, cei prezenţi au mai afl at 
că staţia Dumbrava este alimentată din 
barajele de la Gura Râului şi Sadu şi asi-
gură alimentarea cu apă potabilă a muni-
cipiului Sibiu, a oraşului Ocna Sibiului 
precum şi a comunelor cu satele aparţină-
toare Cristian, Şura Mare, Şura Mică, Şe-
limbăr, Loamneş şi Păuca, tratând în fi e-
care secundă peste 700 de litri de apă.

Tablou uriaş
Alţii două sute de copilaşi înscrişi ai 

Grădiniţei cu program prelungit 22 au în-
văţat care este circuitul apei în natură şi 
au descoperit cum poate fi  depistată şi re-
mediată o avarie a unei conducte. Tot ei 
au pictat un tablou uriaş dedicat Zilei Mon-
diale a Apei.

Mai mult, toţi cei mici, prezenţi mier-
curi, alături de părinţi în casieriile noas-

tre au primit steaguri şi baloane inscrip-
ţionate cu logo-urile Apă Canal Sibiu.

Ziua Mondială a Apei
Ziua Mondială a Apei se sărbătoreşte 

anual în data de 22 martie. Decizia insti-
tuirii acestei sărbători a fost luată în ca-
drul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru 
Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro, 
la 22 decembrie 1992. În România, aceas-
tă zi se sărbătoreşte din 1993. Mesajul a-
cestui an este „Fă schimbarea pe care 
tu ţi-ai dori să o vezi în lume! Fiecare 
picătură/gest contează!” şi vizează pro-
movarea dezbaterilor şi a informaţiilor le-
gate de criza apei şi a salubrităţii, precum 
şi atitudinea, soluţiile pe care trebuie să le 
găsim şi să le adoptăm pentru a preveni, 
după caz, atenua efectele pe care aceasta 
le generează în special asupra popoarelor 
mai puţin dezvoltate, fi e prin insufi cienţă 
şi lipsa accesului la servicii publice, fi e prin-
tr-o calitate precară a apei, afl ată inclusiv 
sub presiunea factorilor de poluare.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Apă Canal Sibiu a achiziţionat autolaboratoare 
noi pentru detecţia pierderilor de apă
În fi ecare an, pe data de 22 martie, 
se sărbătoreşte Ziua Mondială A Apei. 
Cu această ocazie Apă Canal Sibiu este 
alături de abonaţii săi cu noi investiţii în 
tehnologia modernă de detectare a pier-
derilor de apă pe conducte de plastic, din 
materiale metalice sau din alte materiale.

Achiziţii noi
Recent, au fost achiziţionate trei autola-

boratoare detectare pierderi apă precum şi 
un autolaborator cu sistem CCTV de inspec-
ţie video a conductelor de canalizare. De ul-
timă generaţie, izolate termic acestea sunt 
dotate cu sisteme inteligente de prelocaliza-
rea a pierderilor de apă prin înregistrarea su-
netelor şi analiza zgomotelor de pe reţea. 
Loggeri sau senzorii de zgomot sunt cei care 
măsoară nivelul şi frecvenţa sunetului, trans-
mit datele prin radio şi rezistă la tempera-
turi între -10 grade C şi + 40 grade C. Cu o 
distanţă de recepţie de minim 50 de metri, 
loggeri preiau informaţia pe care ulterior cu 
ajutorul transmiterii bidirecţionale a datelor 
prin radio o salvează în unităţile de coman-
dă şi control iar apoi într-o bază de date cu 
conectare şi control prin WI FI.

Proces complex
Procesul complex de detectare al pier-

derilor de apă presupune implicarea ca-

merelor video subacvatice, a microfoane-
lor ultra-performante, a debimetrelor, co-
relatoarelor de localizare, a georadarelor, 
locatoarelor feromagnetice precum şi a pro-
gramelor de analiză a datelor în vederea 
depistării pierderilor de apă din reţele. Du-
pă identifi carea zonei, cazul este preluat 
de echipele de Intervenţii care remediază 
conducta avariată. În ultimii patru – cinci 
ani, datorită eforturilor depuse de Biroul 
Management Pierderi Apă, anual se reduc 
pierderile din reţele de distribuţie a apei 

afl ate în administrarea companiei noastre. 
Peste 120 de pierderi au fost depistate în 
ultima perioadă datorită activităţii deru-
late zilnic de colegii noştri, detectivii pier-
derilor de apă.

La dispoziţia sibienilor
Pentru solicitarea serviciilor Biroului-

Management Pierderi Apă vă recomandăm 
să redactaţi o cerere pe care să o trimiteţi 
pe adresa offi ce@apacansb.ro.

Actualul parc auto al Apă Canal Sibiu 

SA are în dotare 131 de autovehicule, ma-
joritatea achiziţiilor fi ind făcute începând 
cu anul 2017.

Compania Apă Canal Sibiu SA a achi-
ziţionat în ultimul an şi un teren de două 
hectare în Zona Industrială Vest, locaţie 
unde îşi va muta întregul parc auto. În 
acest fel, va degreva de poluare fonică şi 
trafi c auto de mare tonaj zona sediului cen-
tral al companiei şi va oferi confort loca-
tarilor învecinaţi.
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Având în vedere contex-
tul epidemiologic determi-
nat de creşterea numărului 
de pacienţi infectaţi cu 
SARS-CoV2 internaţi în ca-
drul SCJU Sibiu în ultime-
le zile, cea mai mare unita-
tea sanitară a făcut demer-
suri în vederea suplimentă-
rii numărul de paturi desti-
nate acestora, la 59.

59 de paturi în total
Ca urmare a creşterii nu-

măruli de pacienţi cu 
SARS-CoV2, Direcţia de Să-
nătate Publică Sibiu a avi-
zat modifi carea structurii 
organizatorice temporare a 
SCJU Sibiu pentru perioa-
da de funcţionare ca spital 
de nivel I pentru pacienţi, 
cazuri confi rmate sau sus-
pecte de Covid-19.

Conform noi structuri, 
numărul paturilor pentru 
spitalizarea pacienţilor Co-
vid non – ATI în cadrul Sec-
ţiei Clinice Boli Infecţioa-
se a crescut cu 12, ajun-
gând la 35.

Per total, pentru numă-
rul paturilor pentru pacien-
ţii Covid – 19 este de 59, ast-
fel: 35 paturi în Secţia Cli-

nică Boli Infecţioase, 6 pa-
turi ATI – COVID (corp mo-
dular 1), 3 paturi Covid pen-
tru specialităţile chirurgica-
le – localizate în pavilionul 
chirurgical, 13 paturi Covid 
pentru secţiile de Obstetri-
că-Ginecologie şi 2 peturi la 
ATI – Covid Compartiment 
ATI – Obstetrică Ginecolo-
gie; (destinate exclusiv com-
partimentului menţionat).

Situaţie normală
Per total, conform noii 

structuri temporare, SCJU 
Sibiu are în momentul de 
faţă 900 de paturi, dintre 
care 59 pentru pacienţii 
Covid – 19.

„Creşterea sau scăderea 
numărului de cazuri sunt 
lucruri normale, am putea 
spune chiar de rutină, în 
<<viaţa>> de zi cu zi a unui 
spital şi mai ales a unei u-
nităţi de mărimea şi impor-
tanţa SCJU Sibiu, care a 
fost şi continuă să fi e prin-
cipalul vector în diagnosti-
carea şi tratarea pacienţilor 
cu SARS-CoV2. Nu este vor-
ba despre o situaţie alar-
mantă dar noi trebuie să fi m 
permanent pregătiţi, acesta 

fi ind motivul acestei reorga-
nizării a capacităţii de in-
ternare din zona roşie”, a ex-
plicat managerul SCJU Si-
biu, Dr. Daniel Chelcea.

Măsuri de siguranţă
În ceea ce priveşte condu-

ita corectă pentru evitarea 
transmiterii oricărui tip de 
infecţie respiratorie, spitalul 
recomandă sibienilor să fi e 
în continuare prudenţi, să 
nu se expună şi să respecte 
un set de minimele măsuri 
de siguranţă: utilizarea în 
continuare a măştilor de pro-
tecţie în spaţiile foarte agglo-
merate, monitorizarea aten-
tă a stării de sănătate şi pre-
zentarea la medic în cadrul 
unor simptome severe de in-
fecţie respiratorie, respecta-
rea regulilor de igienă per-
sonală, respectarea orarului 
de vizitare a paţienţilor şi a 
conduitei în spital.

De asemenea, se recoman-
dă ca, în cazul unor simpto-
me uşoare, bolnavii să contac-
teze medicul de familie pen-
tru diagnosticare şi tratament 
şi doar în cazul unor simpto-
me severe să se prezinte la U-
nitatea Primiri Urgenţe.

Managerul Spitalului 
General CF Sibiu a sem-
nat, zilele trecute, contrac-
tul de accesare a fonduri-
lor PNRR în valoare de 
peste 15,5 milioane de lei, 
pentru achiziţionarea de 
aparatură modernă perfor-
mantă pentru Ambulato-
riul intituţiei.

Echipamente de 
ultimă generaţie

Valoarea proiectului 
”Dezvoltarea infrastructu-
rii Ambulatoriului Spitalu-
lui General Căi Ferate Si-
biu”, fi nanţat prin PNRR, 
se ridică la 15.669.499,05 
lei (TVA inclus). Cu aceste 
fonduri vor fi  achiziţionate 
echipamente medicală de 
ultimă generaţie precum 
computer tomograf, Mamo-
graf digital cu tomosinteza, 
Laser stomatologic, Ecograf 
digital doppler color – gine-
cologie, Ecograf dedicat car-
diologie cu sonda cord şi va-
se – chirurgie vasculară, Vi-
deodermatoscop, Analizor 
compoziţie corporală – dia-
bet şi boli de nutriţie.

Implicare
„Încrederea unei echipe se 

construieşte prin transparen-
ţă, prin setarea de obiective 
clare şi prin suportul pe care 
îl arătăm zilnic echipei.

După multă muncă, stres, 
implicare, rezultatele echi-
pei încep să apară.

Astfel că, valorile profe-
sionale s-au fi nalizat prin 
semnarea contractului de 
accesare fonduri PNRR în 
valoare de 15.669.499,05 lei 
(TVA inclus) cu Ministerul 
Sănătăţii – România. Prin-
tre multiplele obiective pe 
care echipa managerială le 
are în vedere, ”Dezvoltarea 
infrastructurii Ambulato-
riului Spitalului General 
Căi Ferate Sibiu”, reprezin-
tă pentru noi un real suc-
ces. Serviciile medicale se 
vor diversifi ca şi îmbunătă-
ţi prin achiziţionarea unor 
echipamente de ultimă ge-
neraţie puse la dispoziţia 
întregii comunităţi sibiene, 
şi nu numai. Printre aces-
tea, putem aminti: Compu-
ter tomograf, Mamograf di-
gital cu tomosinteza, Laser 

stomatologic, Ecograf digi-
tal doppler color – ginecolo-
gie, Ecograf dedicat cardio-
logie cu sonda cord şi vase 
– chirurgie vasculară, Vide-
odermatoscop, Analizor com-
poziţie corporală – diabet şi 
boli de nutriţie, ş.a. Perioa-
da de implementare a pro-
iectului conform contract: 
februarie 2023 – noiembrie 
2024”, explică dr. Ştefania 
Şerban, managerul Spitalu-
lui General CF Sibiu.

Creşte numărul de paturi pentru 
pacienţii Covid în SCJU Sibiu

Spitalul General CF Sibiu 
va achiziţiona aparatură de peste 
15,5 milioane de lei, prin PNRR

Spitalul de 
Pneumoftiziologie Sibiu va 
organiza şi în acest an o 
campanie de conştientiza-
re a efectelor fumatului 
asupra sănătăţii, care, spre 
diferenţă de anii trecuţi, se 
va întinde pe o perioadă de 
4 săptămâni. În acest inter-
val va fi  organizat tradiţio-
nalul Marş al Sănătăţii 
Plămânilor, campanii de 
consiliere antifumat, spiro-
metrii gratuite şi prevenţie 
şi consiliere antifumat ofe-
rită de medicii pneumologi 
în 8 licee sibiene.

Ziua Mondială fătă Tutun
În acest an, campania de 

conştientizare a efectelor fu-
matului asupra sănătăţii plă-
mânilor desfşurată de Spita-
lul de Pneumoftiziologie Si-
biu se va desfăşura în luna 
mai, pe parcursul a patru 
săptămâni. Acţiunile vor fi  
desfăşurate cu ocazia Zilei 
Mondiale fără Tutun, mar-
cată anual în data de 31 mai.

Spitalul de Pneumoftizi-
ologie Sibiu are iniţiativa 
acestei acţiuni de conştien-
tizare a populaţiei cu privi-
re la consecinţele negative 
pe care fumatul le are asu-
pra sănătăţii, în condiţiile 
în care majoritatea afecţiu-
nilor pulmonare ale pacien-
ţilor spitalului au drept ca-
uză consumul de tutun. De 
altfel, s-a demonstrat că 90% 
din decesele prin cancer pul-
monar sunt provocate de fu-

mat. Tocmai de aceea, pen-
tru medicii pneumologi si-
bieni reprezintă o priorita-
te şi prevenţia, componenta 
de educare a populaţiei, nu 
doar tratarea bolnavilor.

Sprijin pentru 
dependenţii de tutun

Obiectivele principale ale 
campaniei se vor concentra 
atât pe rolul de prevenţie, 
prin informarea şi conştien-
tizarea unui număr însem-
nat de cetăţeni cu privire la 
efectele negative pe care fu-
matul le are asupra sănătă-
ţii, cât şi pe o componentă 
de prevenţie şi consiliere de 
specialitate pentru fumăto-
rii din licee, la orele de diri-
genţie, în vederea renunţă-
rii la fumat. De asemenea, 

vor fi  organizate sesiuni de 
efectuare gratuită a unor 
spirometrii pulmonare de 
către cetăţeni, iar fumătorii 
vor avea posibilitatea să re-
nunţe la fumat prin consili-
erea de către medicii pneu-
mologi şi oferirea de medi-
caţie antifumat gratuită.

„Ne propunem ca până 
la fi nalul anului 2023 să re-
uşim să ajutăm un număr 
cât mai mare de persoane 
să renunţe la fumat. Este o 
ţintă îndrăzneaţă, în condi-
ţiile în care produsele pen-
tru această acţiune ne pro-
punem să le procurăm doar 
din donaţii şi sponsorizări, 
iar costurile medicaţiei an-
tifumat pentru o persoană 
reprezintă cam 200 – 250 
de lei. Ne străduim să pu-

tem aduna sumele necesa-
re şi chiar facem un apel pe 
această cale către toate com-
paniile sau persoanele de 
bună credinţă care doresc 
să se implice şi să ne spri-
jine în redarea sănătăţii 
persoanelor dependente de 
fumat”, a declarat Cristian 
Roman, Manager Spitalul 
de Pneumoftiziologie Sibiu

Marş Antifumat
Marşul Antifumat se va 

desfăşura pe pietonala Nico-
lae Bălcescu – Piaţa Mare, 
organizat împreună cu Aso-
ciaţia Crucea Roşie Sibiu – 
„Mere contra ţigări” – Mar-
şul Sănătăţii Plămânilor.

„În acest an, ne dorim ca 
alături de elevi, studenţi, vo-
luntari ai Crucii Roşii, an-

gajaţi ai spitalului sau simpli 
cetăţeni, să participe la Mar-
şul sănătăţii plămânilor şi 
echipe sportive, în condiţii-
le în care sportivii reprezin-
tă un model demn de a pro-
mova un stil de viaţă sănă-
tos, prin conduita proprie 
infl uenţând în mod pozitiv 
viaţa semenilor”, spun re-
prezentanţii Spitalului de 
Pneumoftiziologie.

Campanii de consilierie
Echipe de medici pneu-

mologi vor participa la ore-
le de dirigenţie din 8 licee 
sibiene, oferind elevilor sfa-
turi antifumat. Campania 
antifumat se va derula pe 
parcursul a 4 săptămâni, în 
perioada 1-31 mai, pentru a 
marca Ziua Mondială fără 

Tutun, 31 mai. Frecvenţa va 
fi  de două prezentări în li-
cee pe săptămână – în total 
8 şedinţe de consilieri elevi.

Consilierea fumătorilor 
care vor să renunţe la fumat 
şi oferirea medicaţiei anti-
fumat în mod gratuit – pen-
tru fumătorii care doresc să 
renunţe la fumat, în limita 
sponsorizărilor atrase

De asemenea, pentru a 
veni în sprijinul fumătorilor 
de pe raza judeţului Sibiu, 
medicii pneumologi vor ofe-
ri consiliere şi susţinere în 
vederea renunţării la fumat, 
inclusiv prin oferirea gratu-
ită a medicaţiei aferente pro-
cesului de abandonare a fu-
matului – medicaţie ce va fi  
în funcţie de sumele atrase 
prin sponsorizări

Spiromerii gratuite
În plus, în cadrul campa-

niei antifumat vor fi  efectua-
te cel puţin 800 de spirome-
trii gratuite pentru fumători, 
în vederea evaluării capacită-
ţii funcţionale a plămânilor. 
Spirometriile gratuite în ve-
derea măsurării capacităţii 
funcţionale a plămânilor se 
vor desfăşura pe parcursul lu-
nii mai, cu frecvenţa de 1/săp-
tămână – în total 4 zile în ca-
re cetăţenii vor avea posibili-
tatea să îşi măsoare capacita-
tea pulmonară.

Acestea vor fi  organizate 
în locuri publice, datele şi lo-
caţiile exacte urmând a fi  anun-
ţate la fi nalul lunii aprilie. 

Cum vă conving pneumologii 
sibieni să vă lăsaţi de fumat
Timp de o lună, Spitalul de Pneumoftiziologie va desfăşura o amplă campanie antifumat

Campania Antifumat este în anul 
2023 la cea de-a şasea ediţie. În 
anii anteriori campania se derula 
timp de o săptămână, în perioada 
24-31 mai. De-a lungul anilor, în 
Săptămâna Antifumat a fost or-
ganizat Marşul Antifumat, în care 
sute de elevi, studenţi şi voluntari 
ai Crucii Roşii au mărşăluit prin 
centrul Sibiului, purtând lozinci 
Antifumat şi împărţind mere tre-
cătorilor, în schimbul ţigărilor. De 
asemenea, medicii pneumologi ai 
spitalului au mers în licee sibiene 
şi au prezentat elevilor riscurile 
pe care le implică fumatul asupra 
sănătăţii. În plus, am organizat 
un concurs de desene antifumat, 
fi ind premiaţi elevii sibieni, pe 
categorii: ciclul primar, ciclul 
gimnazial, ciclul liceal.

A şasea ediţie
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Stagiunea camerală 
“Odae cum harmoniis“ con-
tinuă în această săptămână 
cu al doilea eveniment din 
acest an. Publicul sibian va 
putea asculta un program 
compus din lurări semnate 
de D. Scarlatti, J, S. Bach 
şi C. Franck, în interpreta-
rea pianistei Yu-Fen Chang.

Repertoriu variat
Evenimentul va avea loc 

duminică, 26 martie 2023, 
de la ora 17.00 în Sala Oglin-
zilor (FDGR) Sibiu.

Programul concertului de 
la Sibiu va fi  deschis cu in-
terpretarea lucrărilor semna-
te D. Scarlatti – ”Sonatele în 
si mineur L. 33”, ”Mi Major 
224” şi ”la mineur L. 241” şi 
vor fi  urmate de ”Cantata în 
re minor transcripţie”, respec-
tiv „Preludiu în mi minor tran-
scripţie”. Recitalul de pian se 
va încheia cu „Prélude Cho-
ral şi Fugue” de Cesar Franck.

”Îmi place să interpretez 
programe variate, de la re-
pertoriul preclasic la cel con-
temporan, combinând reper-
toriul romantic al sec. al XIX 
– lea cu piese din epoca ba-
rocă, abordând compozitori 
precum Scarlatti sau Bach 
pe care îi asociez cu compo-
zitori contemporani precum 
Lepo Sumera, Tan Dun, Sil-
vestrov, Janacek, Ginastera, 
Villa Lobos and Schnittke”, 
spune cunoscuta pianistă 
Yu-Fen Chang.

Accesul publicului este 
liber, în limita locurilor 
disponibile.

Despre Yu-Fen Chang
Yu-Fen Chang a studiat 

şi a obţinut “diplôme supérie-
ur de musique” la Conser-
vatorul Regal din Bruxelles. 
A participat la diverse cur-
suri de măiestrie cu pianişti 
interpreţi si profesori de ex-
cepţie precum: Vitaly Mar-
gulis, Louiz de Moura Cas-
tro, Dimitri Bashkirov, John 
Perry, Pierre Réach and Elis-
so Virsaladze.

În Belgia, ţara sa de re-
zidenţă susţine de-a lungul 
timpului recitaluri în cele 
mai cunoscute săli de con-
cert şi festivaluri precum: 
KlaraFestival, Midis-Mini-
mes, Ars Musica, BOZAR, 
Flagey, Handelsbeurs sau 
Conservatorul Regal din 
Bruxelles. Este totodată un 

muzician activ şi în restul 
Europei, în China şi Rusia.

A interpretat concerte cu 
orchestra ca solist in ţări pre-
cum: Estonia Symphony Or-
chestra, Tallinn Sinfonietta, 
Orchestra Naţionala a Belgi-
ei, Orchestra de camera Mos-
cova, Filarmonica din Seoul, 
Kosovo Naţional Orchestra, 
Ural Philharmonic Orchestra, 
Suwon Philharmonic orches-
tra, Kymi Simfonietta, Orches-
tra de Tineret din Armenia.

Participă ca actriţă în fi l-
mul “Komma” regizat de Mar-
tine Doyen, alături de acto-
rul/cântăreţul belgian Arno. 
Yu-Fen Chang are un inte-
res deosebit şi pentru litera-
tură, în special către Thomas 
Mann, Dostoievski, Marquez 
şi MoYan, facilitând-i un alt 
talent de-al său, scrierile în 
jurnale sau reviste de speci-
alitate, privind viaţa cultu-
rală si socială.

Pianista Yu-Fen Chang 
concertează la Sibiu!

Dezlegarea la Paşte este 
sărbătorită în Muzeul As-
tra cu un atelier gastrono-
mic în cadrul căruia vor fi  
pregătite delicioase prepa-
rate din peşte.

Bunătăţi din peşte
Sâmbătă, când credincio-

şii ortodocşi sărbătoresc Dez-
legarea la Peşte – Bunaves-
tire, Muzeul Astra îi invită 
pe sibieni să deguste bună-
tăţi preparate din peştele pes-
cuit din lacul din Dumbrava 
Sibiului. Vizitatorii vor putea 
degusta bunăţăţi precum sa-
ramură de crap, ciorbă de peş-
te şi salată de icre, toate pre-
parate după reţete care au 
fost culese de la lipovenii din 
Delta Dunării. Preparatele 
din peşte pregătite în Târgul 
de ţară din muzeu se vor ser-
vi începând cu ora 13.00, pâ-
nă la epuizarea porţiilor.

Târg de seminţe
Şi pentru că a venit prim-

vara, tot sâmbătă sunteţi in-
vitaţi în Muzel ASTRA, la 
un Târg de seminţe, care se 
va desfăşura în paralel cu 
atelierul gastronomic, în Târ-
gul de ţară. 15 expozanţi din 
Buzău, Prahova, Alba, şi 
Constanţa vor oferi gratuit 
seminţe de legume, fl ori, 
plante aromatice şi medici-
nale vizitatorilor interesaţi 
şi vor prezenta totodată bu-
taşi şi plante care se pot 
achiziţiona. Târgul de se-

minţe va începe la ora 10.00, 
până la epuizarea stocului.

Obiceiuri vechi
,,Prin gestul lor voluntar 

de a salva seminţe şi de a le 
distribui, membrii grupului 
Seminţe cu sufl et ne îndeam-
nă şi pe noi să le înmulţim 
şi să le dăruim mai depar-
te. Activitatea de a dărui se-
minţe era una obişnuită în 
spaţiul satului tradiţional 
în care rudele şi vecinii 
schimbau seminţe în func-
ţie de recolta pe care au 
avut-o în anul anterior, se-
lectând astfel legumele cele 
mai bune şi uşor de cultivat 
în funcţie de condiţiile cli-
matice şi de solul avut. Bu-
navestire este o mare săr-

bătoare a creştinismului, ea 
ne aduce aminte de ziua în 
care arhanghelul Gavriil a 
vestit Sfi ntei Fecioare că va 
naşte pe Fiul lui Dumnezeu, 
taina cea din veac ce ni se 
descoperă prin această săr-
bătoare a Maicii Domnului. 
Sărbătoarea fi ind întotdeau-
na în timpul Postului Mare 
al Paştilor, biserica a rân-
duit dezlegare la peşte, in-
diferent de ziua în care ca-
de aceasta. Cei care ţin pos-
tul, au astfel ocazia să de-
guste la Târgul de ţară pre-
parate din peşte demne de 
o masă de sărbătoare: cior-
bă de peşte, saramură de 
crap şi salată de icre”, a de-
clarat Mihaela Gherghel, 
muzeograf Muzeul ASTRA.

Dezlegarea la bunătăţi din peşte, 
sâmbătă, în Muzeul ASTRA

În 25 martie se împlinesc 
201 ani de atestare docu-
mentară a instituţiei 
Poliţia Română. În acest 
context, în perioada 23 – 
25 martie, în judeţul Sibiu 
sunt organizate activităţi 
specifi ce de celebrare 
a Zilei Poliţiei Române.

Expoziţie cu tehnică 
şi demonstraţii

Astfel, vineri, între ore-
le 10.00 – 14.00, în Piaţa 
Habermann din municipiul 
Sibiu, poliţiştii sibieni vă 
vor aştepta cu standuri ex-
poziţionale de tehnică folo-
sită în activitatea de poli-
ţie, un atelier al poliţiştilor 
Serviciului Acţiuni Specia-
le, demonstraţii de dresaj 
canin şi ateliere de educa-
ţie rutieră, inclusiv labora-
torul mobil de educaţie ru-
tieră, precum şi un labora-
tor criminalistic mobil de 
ultimă generaţie folosit pen-
tru realizarea unei cerce-
tări efi ciente la locul comi-
terii unei infracţiuni.

Copiii vor putea recapi-
tula şi pune în practică prin-
cipalele reguli referitoare 

la circulaţia pietonilor cu 
ajutorul unei intersecţii 
amenajate pentru aceştia 
la scara redusă, iar cei mai 
mari îşi vor putea verifi ca 
abilităţile necesare pentru 
utilizarea bicicletei şi troti-
netei electrice şi vor apro-
funda punând în practică 
în cadrul unui poligon re-
gulile referitoare la circu-
laţia acestor vehicule.

Alături de vedetele 
cu blană

Mult îndrăgiţii câini po-
liţişti vor fi  şi ei prezenţi. 
Astfel că, echipe canine for-
mate din poliţist conductor 
şi câine de serviciu din ca-
dru Centrului Chinologic 
„Dr. Aurel Greblea” Sibiu 
vor realiza diferite exerciţii 
de disciplină, precum şi de-
monstraţii de prindere şi 

imobilizare a infractorilor 
sau de apărare împotriva 
unui atac.

Tur cu bicicleta, 
alături de poliţişti

Sâmbătă, 25 martie, în-
cepând cu ora 10.30, poli-
ţiştii sibieni vă invită la 
un tur cu bicicleta, cu ple-
care din faţa sediului In-
spectoratului de Poliţie 

Judeţean Sibiu, pe trase-
ul Sibiu – Răşinari – Po-
placa – Orlat – Sibiel – 
Vale – Sălişte, al cărui 
scop principal este acela 
de conştientizare a parti-
cipanţilor la trafic asupra 
prezenţei bicicliştilor, dar 
şi de promovare a sportu-
lui în aer liber.

Tot sâmbătă, în interva-
lul orar 11.00 – 13.00, în cur-

tea Şcolii Gimnaziale Săliş-
te, poliţiştii sibieni vor des-
făşura activităţi similare ce-
lor din Piaţa Habermann.

Porţi Deschise 
la Centrul Chinologic

Ziua Poliţiei Române es-
te celebrată şi de poliţiştii 
Centrului Chinologic ”Dr. 
Aurel Greblea” Sibiu, insti-
tuţie care, sâmbătă, 25 mar-
tie, în intervalul orar 12.00 
– 16.00, îşi deschide porţi-
le publicului larg. În Ziua 
Porţilor Deschise, la sediul 
centrului, pe Calea Dum-
brăvii, nr. 157 din munici-
piul Sibiu, vor avea loc de-
monstraţii de dresaj canin, 
se va putea interacţiona cu 
câinii poliţişti şi vor putea 
fi  văzute diverse materiale, 
echipamente şi autospecia-
le utilizate în dresaj şi trans-
port de câini poliţişti.

Invitaţia la aceste eveni-
mente este deschisă tuturor, 
adulţi şi copii, poliţiştii fi -
ind pregătiţi cu activităţi, 
sfaturi si recomandări pre-
ventive adaptate în funcţie 
de categoria de vârstă sau 
domeniul de interes.

Cum va fi sărbătorită 
Ziua Poliţiei Române la Sibiu
Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, poliţiştii sibieni s-au pregătit sufleteşte 
cu o serie de activităţi dedicate, în primul rând celor mici.
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Piaţa este satul din mijlocul oraşului!Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei le găseşti la noi!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

Biblioteca Judeţeană AS-
TRA a dat startul unei noi 
ediţii a proiectului „Sibiu – 
oraşul copiilor”. Cei mici vor 
învăţa despre istoria, civili-
zaţia, cultura şi tradiţiile Si-
biului, vor perticipe la tururi 
ghidate în oraş, iar la fi na-
lul proiectului îşi vor testa 
cunştinele dobândite în ca-
drul unui concurs interactiv.

Pentru elevii 
de clasa a IV-a

La ediţia din acest an a pri-
ectului „Sibiu – oraşul copii-
lor” participă elevi de clasa a 
IV-a de la Şcoala gimnazială 
„Ioan Slavici”, Şcoala gimna-
zială nr. 4 şi Colegiul Naţio-
nal „Octavian Goga” Sibiu.

”De data aceasta ne în-
soţesc elevi de clasa a IV-a 
de la Şcoala gimnazială 

„Ioan Slavici”, Şcoala gim-
nazială nr. 4 şi Colegiul Na-
ţional „Octavian Goga” Si-
biu. Cu toţii au fost entu-
aziasmaţi de informaţiile 
aflate la prima întâlnire 
de la coordonatorii proiec-
tului educaţional, colegii 
noştri, Ana Coca, bibliote-
cară la Compartimentul 
Copii şi Tineret, şi Răzvan 
Pop, managerul Bibliote-
cii Judeţene ASTRA Sibiu”, 
explică reprezentanţii Bi-
blioteci Sibiene.

Din 2009
Început în anul 2009, din 

iniţiativa bibliotecii publice 
sibiene, în colaborare cu Aso-
ciaţia pentru Înfrumuseţa-
rea Oraşului Sibiu (AIOS), 
proiectul educaţional repre-
zintă o modalitate alterna-

tivă, accesibilă de transmi-
tere a cunoştinţelor despre 
oraşul Sibiu înspre tânăra 
generaţie care învaţă în şco-
lile sibiene. Prin interme-
diul activităţilor desfăşura-
te, elevii din ciclul primar 
au prilejul de a intra în con-
tact cu noţiuni legate de is-
toria, cultura şi dezvoltarea 
oraşului Sibiu. Pe parcur-
sul mai multor săptămâni, 
juniorii vor afl a numeroase 
informaţii referitoare la în-
temeierea, istoria, civiliza-
ţia, cultura şi tradiţiile ora-
şului în care trăiesc. În e-
gală măsură, vor avea loc 
vizite ghidate prin oraş în 
timpul cărora elevii vor ex-
plora arhitectura clădirilor 
sau vor descoperi poveştile 
străzilor şi ale pieţelor din 
centrul istoric.

Concurs interactiv
La fi nalul proiectului „Si-

biu – oraşul copiilor”, junio-
rii se vor întrece într-un con-
curs interactiv în care îşi vor 

testa cunoştinţele dobândite 
şi vor demonstra abilităţile 
creative. În competiţia fi na-
lă, „Găseşte cheia oraşului!”, 
echipa câştigătoare va fi  cea 

ai cărei membri vor oferi răs-
punsurile corecte, dovedind o 
bună cunoaştere a elemente-
lor de istorie, tradiţie, cultu-
ră şi civilizaţie locală.

„Sibiu – oraşul copiilor”, la Biblioteca ASTRA

Teatrul Naţional „Radu 
Stanca” Sibiu (TNRS) a pus 
în vânzare biletele pentru re-
prezentaţiile lunii aprilie. Pro-
gramul cuprinde unele din-
tre cele mai apreciate produc-
ţii ale Naţionalului sibian, a-
tât ale Secţiei române, cât şi 
ale Secţiei germane.

Spectacolele sunt progra-
mate la Sala Mare a TNRS, la 
Sala Studio, dar şi la Centrul 
Cultural Habitus. Ora de în-
cepere a spectacolelor este 19.00 
– în cursul săptămânii, şi 17.00 
– sâmbăta şi duminica.

Biletele pot fi  achiziţiona-
te online, pe site-ul www.tnrs.
ro, şi la Agenţia Teatrală din 
Sibiu, str. Nicolae Bălcescu 
nr. 17.

TNRS a pus în vânzare biletele 
pentru reprezentaţiile lunii aprilie

PROGRAMUL LUNII APRILIE LA AICI

Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Gong” Sibiu pre-
zintă luni, 27 martie, de 
la ora 18.00, spectacolul 
pentru copii „Despre 
stele”, o producţie mini-
REACTOR Cluj – Napoca.

Premieră la Sibiu
Prezentat în premieră la 

Sibiu, spectacolul „Despre ste-
le” face parte din programul 
special dedicat Zilei Mondia-
le a Teatrului, cu sprijinul Con-
siliului Local şi al Primăriei 
Municipiului Sibiu. Intrarea 
publicului este gratuită, în li-
mita locurilor disponibile.

„Anul acesta ne conturăm 
programul în jurul sloganului 
poveşti pentru crescut oame-
nii mari. O serie de cadouri 
dedicate tuturor categoriilor 
de public, pentru a ne aduce 
împreună, vor deschide o fe-
reastră spre un imaginar fa-
bulos care să motiveze un vi-
itor mai bun pentru fi ecare 
dintre noi. La mulţi ani tutu-
ror artiştilor şi lucrătorilor din 
lumea teatrului, dar şi publi-
cului, căci fără spectatori, tea-
trul nu ar exista!”, a declarat 

Adrian Tibu, managerul Tea-
trului pentru Copii şi Tineret 
din Sibiu.

Cu rezervare
Rezervarea locurilor se 

poate face direct la sediul 

Agenţiei de Bilete a Teatru-
lui „Gong” din str. Al. Odo-
bescu 4, sau prin e-mail la 
ticketing(@)teatrulgong.ro, în 
limita locurilor disponibile.

„Vă rugăm să faceţi rezer-
vările în avans, deoarece es-

timăm, în baza istoricului din 
acest an, ca toate locurile să 
se epuizeze în mai puţin de 
24 de ore. Vă rugăm să spe-
cifi caţi numele dvs. şi numă-
rul de locuri necesar. Rezer-
vările expiră cu 15 minute 

înainte de începerea repre-
zentaţiei”, explică reprezen-
tanţii Teatrului GONG.

Despre spectacol
„Despre stele” este un 

spectacol destinat copiilor 

cu vârsta peste 4 ani şi a-
re ca principale teme tole-
ranţa şi comunicarea. Po-
vestea lui Lum şi Echo es-
te menită să ne reaminteas-
că despre importanţa prie-
teniei şi că lumina interi-
oară vine întotdeauna din 
iubire şi înţelegere, nicio-
dată din stereotipuri şi re-
stricţii. În fi ecare seară pri-
vim stelele, dar cât de mult 
ştim, de fapt, despre ele? 
Ce aţi spune dacă aţi afl a 
că, undeva, deasupra nori-
lor, există nişte creaturi ca-
re sunt responsabile să adu-
că lumina pe Pământ? Lum 
şi Echo trăiesc de o eterni-
tate acolo sus, deasupra 
noastră, şi sarcina lor este 
să aprindă în fi ecare seară 
stelele. Regulile stricte şi 
preconcepţiile, însă, ajung 
să genereze un confl ict în-
tre cei doi vechi prieteni. 
Din fericire, lampagiii noş-
tri au parte de un mic im-
bold din exterior, care îi aju-
tă să vadă lucrurile într-o 
altă lumină. Acest specta-
col are o durată de aproxi-
mativ 45 de minute.

Spectacol surpriză pentru copii 
de Ziua Mondială a Teatrului, la Sibiu!
 Accesul publicului este gratuit, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile

Ziua Mondială a Teatrului a 
fost creată de Institutul 
Internaţional de Teatru, în ca-
drul Congresului Mondial de la 
Viena, în anul 1961 şi a fost 
sărbătorită prima oară în 
1962, la 27 martie, ziua în ca-
re se deschidea stagiunea 
Teatrului Naţiunilor din Paris. 
De atunci, în fi ecare an, la ace-
eaşi dată, comunitatea teatrală 
internaţională, artişti şi public 
deopotrivă, celebrează Ziua 
Mondială a Teatrului. Înfi inţat 
în 1948 la iniţiativa UNESCO 
şi a unor personalităţi de sea-
mă din domeniul teatrului, 
Institutul Internaţional de 
Teatru este cea mai importan-
tă organizaţie internaţională 
neguvernamentală din dome-
niul artelor spectacolului, a-
vând relaţii ofi ciale de consul-
tare şi asociere cu UNESCO.

Din 1962
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Îngândurat precum era de o bună bucată 
de vreme, Nea Dumitru, ţăran cuminte în sa-
tul lui transilvan, se întreba într-o doară: „Ce 
rost are să ne mai naştem dacă şi aşa mu-
rim?! Pentru că mult prea repede viaţa 
trece în moarte, în urma noastră neră-
mânând decât numele scris pe crucea 
mormântului”. Ce temut avertisment peste 
timp, gândit şi rostit de acest vrednic plugar! 
Un demn urmaş al unui vestit consătean şi 
rudă de-a lui îndepărtată. Dar şi cât mult ade-
văr şi câtă tristeţe în mintea ageră şi în sufl e-
tul lui blând, de simplu şi biet ţăran, creş-
tin-ortodox în Lancrămul Sebeşului Albei. Lo-
cuitor de vază al acelui sat în al cărui nume 
întrezărim fi e şi numai o picătură din lacri-
mile ce se preling din ochii albaştri, „fi xaţi” în 
zugrăveala chipului pictural dintr-un tablou, 
atârnat de grinda înnegrită de trecerea vre-
mii a unei vechi Case-Memoriale. Tabloul-por-
tret purtând semnătura unei secuience din 
Ojdula-Covasnei: Monica Gastone Sipoş, mem-
bră activă a Asociaţiunii Transilvane ASTRA. 
Locuitoare a orăşelului Miercurea Sibiului de 
mai bine de o jumătate de secol. Lucrarea ei 
picturală, întregeşte zestrea monografi că păs-
trată de casa părintească a unui distins fi u al 
satului Lancrăm, cel portretizat fi ind fi loso-
ful-poet Lucian Blaga (1895-1961).

-//-
După friguroasa şi bolnăvicioasa iarnă, 

în sfârşit a venit blânda Primăvară. Ano-
timp în care păsările călătoare ale Cerului 
sosesc grăbite în zbor din îndepărtatele ţă-
ri calde, în vreme ce plugurile răscolesc pă-
mântul reavăn, iar în urma lor ţăranii sa-
telor îl seamănă cu seminţele nădejdiilor 
în mai bine pentru ei, ţară şi lume!

-//-
„Ghiocelu-i strop de soare,/Peste satul 

îngheţat./Ghiocelu-i mângâiere,/Anotimpul 
aşteptat./El e semn de bine-n casă,/E stea-
ua sfântă de-nceput/Şi ne-mbie azi la via-
ţă,/Peste timpul ce-a trecut.”

Savantul-fi zician atomist Albert Einste-
in (n. 14 martie 1879, Ulm, Germania-m. 18 
aprilie 1955, Princeton, New Jersey,SUA), 
pe când defi nitiva teoria relativităţii, cea ca-
re avea să îl facă celebru în lumea întreagă, 
gândea cu glas tare cam aşa: „Dacă îmi re-
uşeşte teoria (Eâmc², respectiv: Echivalenţa 
masă-energie), nemţii vor spune că sunt de-al 
lor, iar francezii că sunt Cetăţean al Lumii. 
De îmi va fi  respinsă, francezii mă vor de-
clara german, iar germanii, evreu” . Până, 
una alta, era fi zicianul-teoretician de etnie 
evreiască, cel care la vâsta de 41 de ani pri-
meşte titlul de Laureat al Premului Nobel 
pentru Fizică, după care se refugiază în El-
veţia, iar apoi în SUA, unde în anul 1933 
este naturalizat american şi numit profe-
sor titular la catedra de fi zică pură a pre-
stigioasei universităţi Princeton. Câteva 
dintre spusele sale, devenite celebre: „Sti-
lul de viaţă vegetarian ar putea infl u-
enţa pozitiv soarta omului”; „Ştiinţa 
fără religie este şchioapă, religia fără 
ştiinţă este oarbă”; „Important este să 
nu te opreşti niciodată din a-ţi pune 
întrebări”; „Timpul există pentru ca 
lucrurile să nu se întâmple în acelaşi 
timp”; „Imaginaţia este mai importan-
tă decât cunoaşterea”; „Dacă albina ar 
dispărea, nu ne-ar mai rămâne decât 
patru ani de trăit. Pentru că dacă nu 
mai sunt albine, nu mai e polenizare, 
nu mai sunt plante, nu mai sunt ani-
male, nu mai sunt oameni”.

Alexandru Vaida Voievod (n. 27 
februarie 1872 – m. 19 martie 1950)

Se naştea în aşezarea transilvană denu-
mită de administraţia austro-ungară când 
Olpret când Alparet, în vreme ce românii băş-
tinaşi ai acelor pământuri i-au spus, în lim-
ba lor interzisă şi batjocorită, Bobâlna. Loca-
litate de unde a pornit, în anul 1437, sânge-

roasa răzvrătire ţărănească antifeudală, con-
dusă de Gheorghe Doja. Aşezare situată nu 
departe de Dej şi de Becleanul pe Someş, dar 
şi de Apahida şi de Clujul-Napoca. Se trăgea 
dintr-o veche şi bogată familie de români, în-
rudită cu episcopii greco-catolici Ioan Bobu 
(1739-1830) şi Ioan Lemeni (1780-1861). U-
nii dintre strămoşii acestora fi ind înnobilaţi 
în anul 1627 de către principele Transilvani-
ei, Gabriel Bethlen (1580-1629). Ca urmare 
au fost îndreptăţiţi să îşi adauge la numele 
de familie şi titlul de Voievod. Unul dintre 
verii săi, preotul Gavril Vaida, era bunicul 
mamei lui Corneliu Coposu (1914-1995), per-
sonalitate marcantă a vieţii politice din pe-
rioada interbelică şi din cea care a urmat eve-
nimentelor din decembrie 1989. Studiile pri-
mare şi cele liceale le-a făcut în trei locuri di-
ferite: Cluj, Bistriţa şi Braşov, iar cele de me-
dicină la Universitatea din Viena, fi ind edu-
cat în spiritul şcolii şi disciplinei austriece. 
În două rânduri, respectiv în anii 1893 şi 
1905, participă la Sibiu la reuniunile Parti-
dului Naţional Român, fi ind coautor al „Me-
morandului” românilor transilvăneni adre-
sat împăratului Franz Joseph (1830-1916). 
Curând, după formarea primului guvern al 
României Mari, el va îndeplini funcţia de Pre-
şedinte al Consiliului de Miniştri, fi ind sim-
patizant, iar apoi susţinător, al Regelui Ca-
rol al II-lea (1893-1953) şi politicii sale tota-
litariste. O întâmplare, aparent neînsemna-
tă. Când din iniţiativa doamnei Maria (Lica) 
Antonescu (soţia mareşalului Ion Antonescu: 
1882- 1946) se construiau, în două sate de pe 
cursul mijlociu al Oltului, un Dispensar Me-
dical la Arpaşu de Jos şi o Şcoală Generală 
la Viştea de Jos, Alexandu Vaida-Voievod o 
însoţeşte la momentele festive ale inaugură-
ii impunătoarelor edifi cii de utilitate publi-
că. Odată cu venirea la putere a comunişti-
lor este arestat, apoi imobilizat la domiciliul 
casei sale din Sibiu, unde va sta până în zi-
ua morţii: 19 martie 1950. Va fi  înmormân-
tat, aproape în secret, în Cimitirul Central 
din Sibiu, însă ulterior, după 1989, i se va 
pregăti un mormânt odihnitor, având la că-
pătâi un monument funerar pe măsura me-
ritelor sale deosebite avute în viaţa cultura-
lă şi politică a ţării sale pe care a iubit-o ne-
spus de mult şi a slujit-o eroic. Osemintele 
fi indu-i reînhumate creştineşte pe „Aleea căr-
turarilor ardeleni”, din preajma „Bisericii din-
tre Brazi” a Sibiului, alături de alţi oameni 
de seamă ai Ardealului, între care, în ordi-
nea anului naşterii fi ecăruia dintre ei: Geor-
ge Bariţiu (1812-1893), David Urs de Margi-
nea (1816-1897), Alexandru Papiu-Ilarian 
(1827-1877), Iosif Şterca Şuluţiu (1827-1911) 
şi Ioan Raţiu (1917-2000).

-//-
Aurul extras şi prelucrat din fi loanele 

adâncurilor Munţilor Apuseni ai României 
a fost şi a rămas renumit în întrega lume, 
nu numai prin cantitatea sa apreciabilă, 
dar şi prin calităţile sale deosebite, con-
stând din puritatea, coloritul şi frumuseţi-
le înglobate în bijuteriile şi în obiectele de 
cult religios. Cei dintâi care i-au descope-
rit toate aceste calităţi au fost dacii, iar apoi 
romanii prin intermediul meşteşugurilor 
aurarilor transilvăneni. Dintre ei, cei sibi-
eni detaşându-se în mod deosebit prin fi ne-
ţe, diversitate şi fantezie. Captivanta po-
veste din trecut a aurului moţilor îşi găseş-
te o sugestivă ilustrare şi între fi lele unei 
cărţi purtând semnătura celui care a fost 
chimistul şi etnograful sas Horst Klusch 
(1927-2014). El are meritul nu numai de a 
fi  identifi cat câteva creaţii celebre lucrate 
de aurarul sibian medieval Sebastian Hann 
(1644-1713), dar şi unele tezaure masive 
expuse în muzeele din Brad-Hunedoara şi 
din Viena, capitala Austrieiei.

-//-
Transfăgărăşanul este trecut într-un cla-

sament internaţional ca fi ind primul din ce-

le mai frumoase trei drumuri asfaltate ale 
lumii. Pe celelalte două locuri sunt „Trecă-
toarea Stelvoi” din Alpii Italieni, cota 2757 
metri altitudine, precum şi spectaculosul 
drum Lysebotn, din Norvegia, cu ale sale 27 
de curbe sub formă de agrafă de păr, dar şi 
cu un tunel în lungime de 1100 de metri, a-
vând în interiorul lui trei serpentine. Trans-
făgărăşanul, denumit şi „Drumul dintre nori”, 
are două puncte geografi ce de plecare şi so-
sire pe cale rutieră. La nord de Munţii Făgă-
raş, din intersecţia DN1 situată în vecinăta-
tea comunelor sibiene Cârţişoara şi Cârţa, 
de pe şoseaua Sibiu-Avrig-Făgăraş-Şerca-
ia-Codlea-Braşov. Iar din cealaltă parte a 
muntelui, prin Bascov, spre lacul de acumu-
lare al Hidrocentralei Electrice „Vidraru”, iar 
de aici, mai departe, către cabanele alpine 
Bâlea Lac şi Paltinu. Inaugurat festiv de Ni-
colae Ceauşescu şi de soţia sa, Elena, în da-
ta de 20 septembrie 1974, Transfăgărăşanul 
are o lungime de 151 de kilometri şi este pre-
sărat cu 8300 de poduri şi podeţe, precum şi 
de un tunel şi de 27 de viaducte, arcuite pes-
te tot atâţia versanţi muntoşi. La construc-
ţia lui au trudit, vreme de 1500 de zile şi tot 
atâtea nopţi, mai mult de 100.000 de oameni, 
între care se afl au şi cei mai experimentaţi 
şi curajoşi mineri, artifi cieri, alpinişti şi con-
structori români de drumuri şi poduri.

-//-
Câteva inedite întâmplări, privitoare la 

doi dintre marii învăţaţi transilvăneni, de 
origine maghiară. Tată şi fi u: Bolyai Farkas 
şi Janos. Şi amândoi novatori în ale ma-
tematicii neeuclidiene. Tatăl se năştea în 
actualul sat sibian Buia, la 2 februarie 
1775, şi provenea dintr-o străveche fami-
lie de ţărani iobagi români maghiarizaţi. 
A fost înmormântat în cimitirul romano-ca-
tolic din Târgu Mureş. Fiul său, Janos, se 
naşte în Cluj, la data de 15 decembrie 1802 
şi moare în 27 ianuarie 1860, cripta mor-
mântului său fi ind amplasată în cimitirul 
saşilor evanghelici din Viişoara (fostă Hun-
dorf şi Domald). Localitate situată pe dru-
mul dintre cele două râuri Târnava, nu de-
parte de orăşelul Dumbrăveni şi de comu-
na Zagăr. Este savantul lumii care a defi -
nit o geometrie mai generală decât cea cu-
noscută până la el, numind-o ”Ştiinţa ab-
solută a spaţiului”.

Câteva gânduri personale 
şi întâmplări răzleţe

BIJUTERII ALE CIVILIZAŢIEI RO-
MÂNEŞTI AFLTATE ÎN PATRIMONIUL 
UNIVERSAL UNESCO-Paris:

1.-Cetăţile Dacice Sarmisegetuza Re-
gia, Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru, 
Luncani-Piatra Roşie, Băniţa şi Căpâlna; 
2.-Centrul Istoric al Sighişoarei; 3.-Ce-
tăţile săseşti Câlnic, Prejmer, Viscri, Dâr-
ju, Saschiz, Biertan şi Valea Viilor; 4.-Bu-
covina, cu ale sale mănăstiri Arbure, 
Humor, Suceviţa, Pătrăuţi, Probrota, Su-
ceava, Voroneţ; 5.-Mănăstirea Hurezi, 
Bisericile de Lemn din Maramureş 
(Bârsana, Budeşti, Joseni, Deseşti, Ieud-de-
al, Plopiş, Poienile, Izei, Rogoz, Surdeşti), 
Delta Dunării.

*Un bătrânel şi foarte înţelept plugar-oier 
răşinărean, mereu urcă pe colina cimitiru-
lui din vecinătatea ”Bisericii celei Mari”. Aco-
lo unde prinde a citi vechi şi pilduitoare in-
scripţii funerare de pe crucile mormintelor 
şi Mausoleului Mitropolitului Ardealului ”Sf.
Ierarh Andrei Şaguna” (1808-1873). Îmi măr-
turisise că poartă în mintea şi în sufl etul 
său amintirea dragă a înaintaşilor lui de fa-
lă. Cea a medicului-chirug şi cercetător-na-
turalist Ilarie Bucur Mitrea (1842-1904), că-
pitan în armata colonială olandeză din In-
diile Orientale, a poetului Octavian Goga 
(1881-1938) şi a fi lozofului Emil Cioran 
(1911-1995). Că de fi ecare dată nu uită să 
îşi trimită privirea până în depărtări, ima-
ginându-şi că de acolo, de sus de tot, din vâr-

ful ascuţit al Negoiului Munţilor Făgăraş, 
ar putea admira întregul rotund al Româ-
niei Mari. Ţinuturi cuprinse între scurgerea 
la vale a Nistrului şi Tisei, având drept că-
lăuză întinsele păduri de fagi ale dulcei Bu-
covine, precum şi măreţia Carpaţilor, Dună-
rii şi Mării Negre! Despre Răşinarul său 
drag spune că este acel mândru pridvor din 
care muntele priveşte şesul văii Cibinului 
şi măreţia Sibiului.

*Ce mult te-am iubit, iubirea mea! Ochii 
tăi albaştri zâmbeau şi sclipeau pe faţa ta 
luminoasă şi senină. Realmente, râdea-i 
din ai tăi ochi frumoşi!

*Chipul fi icei semăna cu cel neasemuit 
de frumos al mamei sale.

*Era devreme, în primăvară, iar vântul 
fulguit se reîntorsese pe uliţele largi şi pus-
ti ale satului meu drag. Ultimele umbre ale 
întunericului nopţii se furişau neauzite pe 
lângă lumina zilei care sta să vină.

*Să nu credeţi cumva că odată cu apa-
riţia zorilor dimineţilor, Luna şi Stelele de 
pe Cer se duc la culcare. Nicidecum, din 
moment ce Pâmântul continuă să îşi ro-
tească faţa spre alte îndepărtate locuri lu-
minate şi înfrumuseţate de imensa oglin-
dă sclipitoare a Soarelui.

*Pentru a nu fi  auzit de nimeni, nici chiar 
de urechile sale, el vorbea în sinea lui, tăcând!

*În viaţa omului toate trec şi toate vin, 
fi ind un continuu dute-vino de evenimen-
te, când bune când mai puţin bune!

*Ceea ce va urma în lume după acest în-
ceput de Război 3 Mondial va fi  un nesfâr-
ţit şir de dureri cauzate de foamete şi su-
părări; de oboseli, neputinţe şi revolte po-
pulare sângeroase. Aşadar, ne înşelăm atunci 
când credem că doar bolile şi moartea îi mai 
pot înspăimânta pe oamenii Pământului!

*Cel dintâi chip de bărbat român fru-
mos, care s-ar cădea să fi e înnobilat în sta-
tuile şi busturile de pe întregul cuprins al 
patriei mele, ar trebui să fi e a lui Mihai 
EMINESCU (1850-1889). Despre el ştim 
doar locul şi vremea naşterii, nu şi adevă-
rul adevărat al morţii sale. Prin inegalabi-
lul său talent poetic, fi lozofi c şi gazetăresc, 
Eminescu rămâne un unicat, de neegalat, 
în cultura românească şi universală.

Ioan Vulcan-Agniţeanul

Început de Primăvară

Tot urcând şi coborând pe întortocheata scară a 
vieţii, omul din imaginea alăturată a păşit, de cu-
rând, peste cea de-a 88-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

Cartofi de post
Ingrediente: Cartofi , ulei, sare, piper, vegeta, boia, 

ketchup, sos de roşii, opţional usturoi.
Mod de preparare: Cartofi i se curăţă de coajă şi se 

taie în felii nu prea subţiri. Se spală şi se aşează într-un 
vas mai adânc, după care se amestecă cu 1-2 linguri de 
ulei. Deasupra se presară sare, piper, vegeta şi puţină 
boia. Se amestecă totul bine şi se adaugă 3-4 linguri de 
ketchup şi 2 linguri de sos de roşii. Cartofi i se pun apoi 
într-o tavă, care se introduce în cuptorul bine încins. Se 
lasă la cuptor până când cartofi i sunt rumeniţi şi pă-
trunşi. Cine doreşte poate pisa deasupra cartofi lor, îna-
inte de servire, usturoi.

Poftă bună!

FABULA SĂPTĂMÂNII

Vulpea cu coada ruptă
O vulpe îşi pierduse vârful cozii într-o capcană. De ne-

caz, încerca să le sfătuiască şi pe celelalte vulpi să-şi scur-
teze cozile. Chipurile, aşa le stătea mai bine! Una dintre 
ele îi spuse:

- Surată, ce ne spui tu e spre binele tău; dacă n-ar fi  
fost aşa, ne mai dădeai tu sfatul ăsta?

Morala: Fereşte-te de cei care îţi dau sfaturi numai pen-
tru binele lor.

Depăşiţi uşor astenia de primăvară
Mulţi dintre noi, la începutul primăverii resimt o stare de 

oboseală generală, însoţită de slăbiciune fi zică, deşi organis-
mul este sănătos. Experţii defi nesc astenia de primăvară drept 
o formă specială de depresie, care îi afectează pe oameni oda-
tă cu sosirea timpului frumos, după lungile luni de frig şi în-
tuneric. Sunt stresaţi, lipsiţi de o motivaţie, iritabili, obosiţi şi 
cu putere slabă de concentrare. Efectele sunt oboseala, tulbu-
rări ale somnului, moral scăzut şi boom-ul alergiilor. Experţii 
recomandă pentru a depăşi „capcanele“ primăverii, să se acor-
de mai mult timp şi o mai mare atenţie propriei persoane, ale-
gând un moment al zilei pe care să ţi-l dedici ţie sau unui in-
teres personal. Să faci cel puţin 30 de minute pe zi activitate 
fi zică uşoară, fără a te grăbi să fi i în formă perfectă pentru va-
ră. Cine poate în curte, cine nu, în propriul apartament, pen-
tru a evita contaminarea cu Covid 19. Este sufi cientă o plim-
bare în pas alert: dimineaţa ea ajută să îţi eliberezi mintea, 
iar seara descarcă tensiunea, favorizând relaxarea. Somnul 
trebuie să fi e de cel puţin 6-8 ore noaptea şi, dacă este posibil, 
un somn scurt după-amiază.

Modul în care ne hrănim este extrem de important pentru 
întărirea organismului după perioada de iarnă. Pentru persoa-
nele care suferă atât de astenie de primavară şi de anemie es-
te indicată o alimentaţie pe bază de vegetale: plante care con-
ţin multă clorofi lă, săruri de fi er şi vitamina C. De asemenea, 
consumul de legume proaspete, de primăvară, atât de bogate 
în vitamine, săruri metalice diferite, activatoare ale metabolis-
mului, ajută organismul să lupte şi să devină mai rezistent.

Ca să nu resimţim astenia de primavară, în acest anotimp 
trebuie să consumăm migdale, sparanghel, arahide, banane, 
morcov, ţelină, varză, curmale, spanac, mărar, smochine, lin-
te, fasole, citrice, pătrunjel, păpădie, mere, orez, soia, untişor, 
salată verde de grădină, ridichi, ceapă verde.

Curele de vitamine previn 
apariţia asteniei de primăvară 

În această perioadă pot intra în meniul nostru verdeţurile 
de sezon, dacă le avem în propria grădină sau în frigider: ur-
zicile, salata verde, loboda albă sau roşie. Consumul de urzici 
este important pentru organism datorită complexului de să-
ruri de fi er, vitamina C, vitamina A, care cresc rezistenţa la 
infecţii şi îmbunătăţesc simţul văzului. Vitamina B12 este an-
tianemică, vitamina K este antihemoragică şi săruri minera-
le diverse întăresc organismul. Salata verde sau lăptuca are 
rol sedativ în stările de hiperexcitabilitate sexuală, este un ve-
ritabil regenator al pielii când este aplicată extern în compre-
se. Salata verde conţine produşi hormonali (estrogeni), vita-
mine hidrosolubile (cele din complexul B, precum şi vitamina 
C). Toate aceste plante verzi, precum şi loboda albă şi roşie 
conţin vitaminele din complexul B şi sărurile minerale nece-
sare sistemului nervos, pentru refacerea organismului. Lobo-
da are în plus o acţiune diuretică şi depurativă. În afară de 
efectele anti-astenie de primăvară pe care le au, fructele şi le-
gumele fac ca alimentaţia noastră să fi e mult mai sănătoasă.

POVESTIRI CU TÂLC

Păunul şi curcanul
De ce să nu te mulţumeşti cu ce-i al tău? De ce să fi i vi-

clean? Să vrei ce e al altuia? De ce? Păunul a făcut aşa şi bi-
ne nu i-a mers. De n-ar fi  păţit şi alţii cum a păţit păunul…

Era odată într-o curte un prea frumos păun cu pene 
colorate, cu coada împodobită, bătută, parcă toată-n ne-
stemate. Se plimba trufaş întreaga zi de colo până colo. 
Tot în ograda aceea se afl a şi un curcan.

Măreţ era păunul, dar gras era curcanul, căci îl pu-
sese stăpâna la îndopat… Se pregătea să-l bage la cup-
tor, să-l facă friptură pe varză.

Curcanul nu ştia. N-avea de unde să ştie. Mânca şi 
se îngrăşa. Era mulţumit.

Păunul îl privea chiondorâş şi se învineţea de necaz.
Nu-i nicio pasăre mai mândră ca păunul. El nici la 

vultur nu se uită. Păsările spun toate că vulturul este 
mai mare peste ele. Păunul nu zice aşa. El singur trebu-
ie să stăpânească păsăretul.

Nu-l lua în seamă păunul pe vultur, dar la curcan pri-
vea cu pizmă.

Uneori mai uita stăpâna să ducă de mâncare păunului. 
Pe curcan nu-l uita niciodată. Bucăţile cele mai bune i le 
da curcanului, grăunţele muiate, fi ertură dulce de mei, 
merinde din cele mai alese…

„E oare curcanul, în ochii stăpânei, mai mult decât sunt 
eu?“, se întreba păunul. Grozav îl mai rodea necazul. Ce n-ar 
fi  dat să fi e el curcan! Să-l îndoape stăpâna cu bunătăţi.

Curcanul locuia în curtea păsărilor. Păunul umbla 
liber prin ogradă.

Dar într-o bună zi, s-a dus păunul la curcan. S-a în-
foiat în faţa lui:

- Priveşte în ce veşmânt sunt îmbrăcat!
- Dar moţ şi guşă cum am eu, ţie-ţi lipseşte! a zis curcanul.
„Pesemne, pentru că-i moţat şi cu mărgele roşii la gât, are 

curcanul mai multă trecere ca mine!“ şi-a zis în sine păunul.
Se ştie că păunul e împodobit, dar minte multă n-are…
- Nu vrei să-ţi dau penele mele, să-mi dai mărgele-

le şi moţul tău? l-a întrebat el pe curcan.
A început apoi să-l linguşească, să-i laude înţelep-

ciunea, să-i spună că lui i se cuvine să umble prin ogra-
dă şi nu să stea în coteţ.

De mult voia şi curcanul să umble liber prin ogradă, dar îl 
gonea stăpâna iute-n coteţ, să stea mereu acolo, să se îngraşe.

S-a învoit să schimbe cu păunul. Şi-au schimbat pe-
nele, mărgelele şi moţul, şi-au schimbat şi cozile.

Păunul a intrat în coteţ. Curcanul a pornit să se pre-
umble prin ogradă.

Păunul era mulţumit.
„L-am înşelat pe prostul de curcan!… Doar mie o 

să-mi dea stăpâna de-acum înainte bucatele alese. Abia 
acum sunt pasărea cea mai de seamă.“

Tocmai venea stăpâna. Ea îşi zicea: „S-a îngrăşat 
destul curcanul. E bun de pus la tavă.“

A luat de-o aripă păunul. I-a tăiat gâtul. L-a jumulit. L-a pus 
în tavă. L-a fript. L-a pus pe varză. L-au mâncat oaspeţii.

Curcanul a rămas. Se preumblă şi astăzi. Şi face pe păunul.
Cine l-a pus pe nesătulul de păun să râvnească la bu-

nul altuia?
Alexandru Mitru

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!“

U.A.T. Comuna Răşinari anunţă semnarea contractului de fi nanţare nr. 4517/13.01.2023 
pentru proiectul cu titlul „Reabilitare moderată Şcoala Gimnazială Octavian GOGA în 
comuna Răşinari, sat Răşinari“, cod C10-I3-812.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni în intervalul 13.01.2023 – 
13.01.2025.

Obiectivul proiectului vizează reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi 
serviciile educaţionale prestate in Comuna Rășinari, judeţul Sibiu.

Reabilitarea va conduce la: reducerea cu cel puţin 30% a necesarului de energie primară, 
reducerea emisiilor de echivalent CO2 (gazelor cu efect de seră), creșterea calităţii serviciilor 
educaţionale, creșterea gradului de confort termic, reducerea costurilor de încălzire.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei și 
fi nanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă al României, 
Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către 
unităţile administrativ-teritoriale;

Valoarea totală a proiectului este de 2.195.114,63 lei cu TVA din care 350.480,49 lei TVA.

Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi  asigurate de UAT Comuna 
Rășinari.

Persoană de contact:
Primar
Bogdan Bucur
e-mail: primaria.rasinari@yahoo.com
telefon 0730654211

Scanează 
codul QR 

cu smartphone-ul 
sau tableta 

pentru 
a citi cele mai noi 

ştiri din Sibiu!

Fii la curent 
cu noutăţile 
oraşului tău!
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(…) Pe când Iisus Hristos 
era pe muntele Taborului 
cu trei ucenici ai Săi – 
unde S-a schimbat la Faţă 
înaintea lor ceilalţi nouă 
ucenici împreună cu mul-
ţime de popor aşteptau 
jos, la poalele muntelui. 
Dar iată că deodată, prin 
mulţimea aceea îşi făcea 
loc un om amărât. Cu faţa 
arsă de soare, cu fruntea 
înrourată de sudoare, bie-
tul om purta după sine 
un copil îndrăcit. Era sin-
gurul său fi u, pentru care 
poate cheltuise mulţime 
de bani la doctori, dar 
nu dobândise nimic. El nu 
ştia cine este Iisus, dar 
auzise că face minuni 
mari. De aceea a străbătut 
atâta cale. Deci, neafl ând 
pe Mântuitorul, 
a rugat pe ucenicii Săi 
ca să-i vindece copilul.

A încercat aceasta Toma 
sau Matei, poate Simon sau 
Iacov, Filip, Vartolomeu, 
sau chiar Iuda vânzătorul, 
ori cu toţii la un loc, dar, 
spre mirarea tuturor, nu 
au putut scoate duhul cel 
rău din copil.

Minunea
Şi pe când poporul se îm-

bulzea în jurul ucenicilor, ia-
tă se coboară şi Iisus Hris-
tos de pe munte. Tatăl copi-
lului se apropie de El, îi spu-
ne durerea sa şi neputinţa 
ucenicilor, aduce pe fi ul său 
înainte şi începe a-I poves-
ti de când îl stăpâneşte du-
hul cel mut şi surd, cum îl 
chinuieşte, cum îl aruncă în 
foc şi în apă. Apoi, sugrumat 
de durerea copilului său, dar 
biruit şi de îndoială în pu-
terea lui Dumnezeu, a stri-
gat: Dacă poţi ceva, ajută-ne 
nouă, fi indu-Ţi milă de noi. 
Iar Iisus i-a răspuns: De poţi 
crede, toate sunt cu putinţă 
celui ce crede. Şi îndată o-
mul acela, mărturisindu-şi 
păcatul îndoielii sale, a zis 
cu lacrimi din adâncul ini-
mii: Cred, Doamne, ajută 
necredinţei mele! (Marcu 9, 
22-24). Apoi, îndată a fost 
izgonit dracul din acel copil 
şi l-a dat sănătos în mâini-
le tatălui său. (…)

Duhul cel mut şi surd
Minunea vindecării copi-

lului bolnav poate fi  asemă-

nată cu soarta fi ecărui om în 
parte. Astfel, fi ul cel bolnav 
este sufl etul omului stăpâ-
nit de patimi. Tatăl copilu-
lui este conştiinţa lui care îl 
duce la Hristos. Duhul cel 
mut şi surd este păcatul ca-
re robeşte pe tot omul. I se 
spune mut pentru că păca-
tul se săvârşeşte mai ales în 
ascuns şi nu vrea să fi e ară-
tat prin spovedanie. Iar surd 
este pentru că păcatul nu au-
de glasul Evangheliei, nici 
poruncile Bisericii, nici sfa-
turile preotului, nici mustra-
rea conştiinţei sale.

Conexiuni
Aducerea copilului la Iisus 

înseamnă venirea creştinu-
lui la spovedanie. Ucenicii 
Domnului sunt preoţii Bise-
ricii. Poala muntelui Tabor 
este veacul acesta. Iar mun-
tele propriu-zis este raiul. În-
doirea tatălui acelui copil ara-
tă îndoiala conştiinţei noas-
tre la rugăciune, la spoveda-
nie, la pocăinţă. Îmbolnăvi-
rea copilului din pruncie ara-
tă vechimea păcatului în om, 
care îl stăpâneşte chiar din 
braţele maicii sale. Chinui-
rea copilului, sfărâmarea de 
pietre, uscarea trupului, în-
seamnă urmările cele groza-
ve ale păcatelor. Oare cel stă-
pânit de ură, de zavistie sau 
de mânie, nu scrâşneşte cu 

dinţii asupra fratelui său? 
Dar cel stăpânit de duhul be-
ţiei, nu cade pe jos şi nu se 
sfărâmă de pietre? Dar cel 
desfrânat nu se usucă oare 
pe picioarele sale, nu este gal-
ben la faţă, vânăt la ochi şi 
tulburat în sufl et?

Aruncarea copilului în foc 
şi în apă înseamnă căderea 
sufl etului în păcate iuţi ca 
focul, precum: mânie, iuţi-
me, ură, răzbunare, zavis-
tie, sau alteori în păcate moi 
ca apa, precum: desfrâna-
rea, beţia, lăcomia, lenevi-
rea, pentru a-l pierde pe el.

Despre păcat
Şi pentru că este vorba 

despre păcat, vă voi spune 
mai pe larg ce este păcatul, 
cum intră în om, felurile lui, 
urmările ce le aduce şi căi-
le de îndreptare.

După Sfi nţii Părinţi, pă-
catul este călcarea oricărei 
legi şi porunci dumnezeieşti. 
Sau, mai pe scurt, păcatul re-
prezintă lipsa faptei bune, 
precum întunericul este lip-
sa luminii. Păcatul se naşte 
din diavolul, se răspândeşte 
în lume prin slugile lui, are 
ca ogor lumea întreagă, iar 
cămară, inima omului. Păca-
tul nu intră în om fără voia 
lui, căci satana nu-l poate si-
li pe om la păcat. Satana nu-
mai ispiteşte pe om prin pof-
te, ispite, prin fi re, prin mo-
meli, aduceri aminte, vorbe 
urâte, prin oameni răi. Dacă 
omul primeşte momeala, ea 
intră în gândurile şi cugete-
le minţii lui, urcându-se pe 
scara gândurilor şi sare înlă-
untrul minţii, pe ferestrele 
celor cinci simţuri. De acum 
gândurile îl supără şi mai 
mult pe om. Căci după ce pă-
catul cucereşte mintea omu-
lui, atacă şi mai mult, cău-
tând să cucerească şi cetatea 
inimii sale. Când omul se în-
voieşte cu aceste gânduri pă-
timaşe, atunci păcatul a şi ză-
mislit în inima sa.

Credinţă slăbită
Deci păcatul loveşte în 

om de departe, prin pofte şi 

momeli, se suie în minte pe 
scara gândurilor şi de aici, 
prin învoire, coboară în ini-
mă pe uşa cea încuiată a vo-
ii sale, pe care numai sin-
gur omul poate să şi-o des-
chidă. Din clipa aceasta o-
mul cade sub osânda păca-
tului. Iar dacă alungă din 
vreme gândurile rele cu ru-
găciunea, cu spovedania şi 
le bate cu funia postului, 
atunci toate fug, ca nişte fi a-
re sălbatice şi cetatea inimii 
rămâne nefurată.

Odată zămislindu-se pă-
catul în inima omului, el creş-
te acolo, hrănindu-se cu gân-
duri şi închipuiri pătimaşe, 
până ce ajunge la vremea naş-
terii, a săvârşirii sale. Căci o-
mul, după ce hotărăşte să fa-
că un păcat, el caută vreme 
cu prilej să-l poată săvârşi. 
Deci, subţiindu-se conştiinţa 
şi slăbind credinţa în om, ia-
tă, ajunge şi la clipa săvârşi-
rii păcatului. Din ceasul ace-
la, omul devine rob păcatu-
lui, caută să-l săvârşească cât 
mai des, până este cu totul 
stăpânit de duhul cel rău al 
deprinderii, asemenea copi-
lului din Evanghelie.

Boli grele
Iar urmările păcatelor în 

lume, cine le va putea spu-
ne? Păcatul a omorât pe 
Adam în rai, el a adus moar-
tea în lume. Păcatele aduc 
întotdeauna boli grele, su-
părări, certuri, sărăcie, ne-
cazuri multe şi moarte nă-
prasnică peste om. Iar în lu-
me aduc războaie, cutremu-
re, epidemii, secetă, foame, 
dureri de tot felul, şi pierza-
re veşnică, căci plata păca-
tului este moartea (Romani 
6, 23). Deci niciun necaz nu 
vine peste om decât numai 
pentru păcatele sale.

Postul, smerenia
Însă pierzătorul a tot pă-

catul este Iisus Hristos ca-
re S-a răstignit pentru pă-
catele noastre. Baia cu care 
se curăţă toate păcatele sunt 
lacrimile, spovedania, pocă-
inţa. Biciul păcatului este 

postul, smerenia etc. iar sa-
bia care îl taie este sfânta 
rugăciune. Fericit este omul 
care urăşte păcatul. Fericit 
cel ce se pocăieşte cu adevă-
rat. Fericiţi sunt cărora s-au 
iertat fărădelegile şi s-au 
acoperit păcatele. Fericit 
bărbatul căruia nu-i va so-
coti Domnul păcatul (Psal-
mul 31, 1-2).

De tot felul
Cât despre numărul şi fe-

lurile păcatelor, cine le poa-
te pricepe? cum spune psal-
mistul. Sfântul Ioan Evan-
ghelistul le grupează în trei 
categorii: pofta trupului, pof-
ta ochilor şi trufi a vieţii (I 
Ioan 2, 16). Tot el le împar-
te şi altfel în două mari gru-
pe: păcate care nu sunt spre 
moarte şi păcate de moarte 
(I Ioan 5, 16). Primele sunt 
păcatele mici, cu gândul, cu 
mintea, care nu robesc pe 
om; acestea se iartă prin spo-
vedanie. Cele de moarte sunt 
mult mai grele, care nu se 
iartă fără multă pocăinţă, 
fără canon şi lacrimi. Păca-
tele de moarte se mai îm-
part încă în trei categorii:
¤ Păcate capitale, în număr 
de şapte şi anume: mândria, 
desfrânarea, iubirea de ar-
gint, invidia, lăcomia, mâ-
nia şi lenea.
¤ Păcate strigătoare la cer, 
mult mai grele, sunt acelea 
care cer singure osândă a-
supra omului, încă din via-
ţă. Astfel sunt uciderea de 
bună voie, pruncuciderea, 
omorârea cinstei aproape-
lui, asuprirea văduvelor şi 
a săracilor, neplata lucrăto-
rilor. Cine a săvârşit aseme-
nea păcate şi mai ales şi-a 
ucis copiii săi, de nu se va 
pocăi toată viaţa sa, va lua 
boli grele aici, dureri, lip-
suri, sărăcie, iar dincolo, veş-
nică osândă fără de iertare.
¤ Păcate împotriva Duhu-
lui Sfânt sunt cele mai gre-
le păcate ce le poate face o-
mul pe pământ, care nu se 
iartă nici în veacul acesta, 
nici în cel viitor, fără o ma-
re pocăinţă. Şi anume: ne-
credinţa în Dumnezeu, în-
doiala în existenţa lui Dum-
nezeu; deznădejdea în mila 
lui Dumnezeu, încrederea 
prea mare în mila Lui; ura 
permanentă asupra aproa-
pelui, neiertarea până la 
moarte, nepocăinţa în toată 
viaţa, înjurăturile de cele 
sfi nte, batjocorirea Bisericii, 
a preoţilor, a Sfi ntei Evan-
ghelii, a sfi nţilor, a canoa-
nelor etc. Vai celor ce au că-
zut în asemenea păcate!

Mai sunt păcate ale tine-
reţii, ale neştiinţei, ale bă-
trâneţii, păcate străine – fă-
cute din sila cuiva – şi păca-
te proprii, făcute cu ştiinţa 
şi voia noastră. Pentru cele 
dintâi însuşi David se roagă 
să-i fi e iertate, zicând: Păca-
tele tinereţii şi ale neştiinţei 
mele nu le pomeni (Psalmul 
24, 7). Iar în alt loc zice: Iar 
de cele străine, iartă pe ro-
bul Tău (Psalm 18, 14).

Pentru păcatele cele de 
moarte însă, zice mai de-

parte: Urât-ai pe toţi cei 
ce lucrează fărădelegea 
(Psalmul 5, 5).

Iubiţi credincioşi,
De păcate putem scăpa 

printr-o viaţă curată, prin 
pocăinţă şi spovedanie cu 
lacrimi, prin rugăciune şi 
post, dar mai înainte de 
toate putem scăpa printr-o 
credinţă vie urmată de fap-
te bune, căci credinţa mer-
ge înaintea tuturor fapte-
lor bune. Credinţa face în-
ceputul mântuirii, iar dra-
gostea, sfârşitul ei. Fără o 
credinţă vie, lucrătoare, 
toate celelalte rămân fără 
valoare. Fără credinţa că 
Dumnezeu ne aude, în za-
dar ne rugăm. Fără credin-
ţa că Dumnezeu ne poate 
ierta prin preot, în zadar 
ne spovedim. Şi păgânii se 
mărturisesc unii altora, dar 
nu cred. Şi neamurile se 
roagă, dar nu cred că Hris-
tos este Fiul lui Dumnezeu. 
Valoarea credinţei o arată 
şi Evanghelia de astăzi.

Deşi tatăl copilului a măr-
turisit Domnului boala fi u-
lui său, vechimea şi semne-
le ei, totuşi nu a afl at vin-
decare până nu a mărturi-
sit mai întâi cu putere: „Cred, 
Doamne, că poţi să faci a-
ceasta”. Dacă nu ar fi  cre-
zut, în zadar i-ar fi  fost măr-
turisirea sa şi osteneala dru-
mului, aşa cum se întâmplă 
cu mulţi dintre noi. (…)

Iubiţi credincioşi,
Hristos merge să păti-

mească pentru noi, să su-
fere pentru păcatele noas-
tre, dar noi ce facem pen-
tru El? Nu se cuvine să-I 
urmăm Lui? Păstorul este 
dat în mâinile oamenilor, 
să suferim şi noi, oile Lui, 
alături de Mântuitorul nos-
tru. Dar cum să-I urmăm, 
plini fi ind de mulţime de 
păcate? Să urâm dar păca-
tul, căci toată fărădelegea 
şi călcarea de poruncă şi-a 
aflat dreaptă răsplătire 
(Evrei 2, 2), atât pe pământ 
cât şi în cer. Apoi să şter-
gem urmele păcatelor prin 
spovedanie. Să ne rugăm, 
să postim, să alergăm la bi-
serică, toate să le facem, 
dar nu cu îndoială, ci cu o 
credinţă vie, puternică. (…) 
Să avem pururea prezenţa 
lui Dumnezeu înaintea 
noastră şi nu vom mai gre-
şi (Psalmul 15, 8).

Şi dacă totuşi mai gre-
şim, căci suntem oameni, să 
alergăm îndată la biserică, 
la preot. Să ne închinăm, să 
ne rugăm cu credinţă, să ne 
arătăm rănile păcatelor, să 
primim Sfi ntele Taine şi aşa 
să zicem: „Cred, Doamne, că 
Tu ai făcut toate, cred că es-
te o viaţă veşnică dincolo de 
mormânt, cred că Tu mă cerţi 
pentru păcatele mele, cred 
că acestea sunt Prea Cura-
tele Tale Taine..., Cred, 
Doamne, ajută necredinţei 
mele”. Amin.

Arh. Ioanichie Bălan
(Titlul şi intertitlurile 

aparţin redacţiei)

ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Predică la Duminica a IV-a din Post (Vindecarea fiului lunatic)

„De poţi crede, toate sunt cu putinţă…“

(săptămâna 24 – 30 martie)
24  Vi Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, episco-

pul Seleuciei
25  Sâ (†) Buna Vestire (Dezlegare la peşte)
26  Du Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel 

Gavriil; Sf. Mc. Montanus preotul şi soţia sa, Maxima; Sfi nţii 26 de 
Mucenici din Goţia/Dacia. Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan 
Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. 
Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fi ului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 
25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 8, voscr. 8

27  Lu Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit şi Lidia, soţia 
sa, cu cei 4 fi i ai lor

28  Ma Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, şi Ştefan 
făcătorul de minuni

29  Mi Sf. Sfi nţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, şi Chiril dia-
conul; Sf. Mc. Iona şi Varahisie; Sf. Ier. Diadoh, episcopul 
Foticeei (Denia Canonului Mare)

30 Jo Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon

Calendar Creştin Ortodox
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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. In-
formaţii la telefon 0746-085.654

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, negoci-
abil. Tel.: 0744-890.180

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 agregate 
de balastieră – nisip, balast, 
sort, piatră spartă etc., la un 

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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preţ convenabil, negociabil. Te-
lefon 0751-074.414

SCHIMBURI

¤ Schimb casă în Porumbacu 
de Sus cu o garsonieră în Si-
biu. Tel. 0746 085573. (4.10)

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 asfaltată 
și 72 m în adâncime în Porum-
bacu de Sus. Terenul are 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. 

NOTIFICARE

Subscrisa TRUE IPURL, CUI 47091684 , cu sediul în Cluj-
Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 1, jud. Cluj, înmatriculat 
în Tabelul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 1374/30.09.2022, e-
mail offi ce@truespecialists.ro reprezentat prin asociat 
coordonator Ciprian Bogdan Boiciuc, NOTIFICĂ faptul că la 
data de 07.03.2023, prin hotărârea nr. . 71/07.03.2023 
pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul 509/85/2023 a 
fost deschisă procedura simplifi cată a falimentului față de 
ON-MAR CONSTRUCT SRL cu sediul în în Jud. Sibiu, Mun. 
Sibiu, Str. Lungă, Nr.59, Bl.85, Sc.A, Et.II, Ap.8, având CUI 
37822663. Creditorii au dreptul de a formula declaraţii de 
creanţă. Acestea vor fi  depuse obligatoriu în două exemplare, 
din care unul la Registratura Tribunalului Sibiu la dosarul 
nr. 509/85/2023 iar unul la sediul lichidatorului judiciar 
din Loc. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 40, parter, ap. 1, 
jud. Cluj. Termenul-limită de depunere de către creditori a 
opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 
zile de la data primirii notifi cării. Termenul limită pentru 
depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 31.03.2023. 
Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
07.04.2023. Contestaţiile la tabelul preliminar pot fi  depuse 
în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă. Termenul pentru defi nitivarea 
tabelului creanțelor este de 21.04.2023. Prima Adunare a 
creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar 
din Loc. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 40, parter, ap. 1, 
jud. Cluj, la data de 13.04.2023, ora 11.00.

NOTIFICARE

Subscrisa TRUE IPURL, CUI 47091684 , cu sediul în Cluj-
Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 1, jud. Cluj, înmatriculat 
în Tabelul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 1374/30.09.2022, e-
mail offi ce@truespecialists.ro reprezentat prin asociat 
coordonator Ciprian Bogdan Boiciuc, NOTIFICĂ faptul că la 
data de 07.03.2023, prin hotărârea nr. . 69/07.03.2023 
pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul 510/85/2023 a 
fost deschisă procedura simplifi cată a falimentului față de 
STAR MARAD COM SRL cu sediul în Jud. Sibiu, Sat Șura 
Mare, Com. Șura Mare, Str. Principală, Nr. 1A, având CUI 
39300321. Creditorii au dreptul de a formula declaraţii de 
creanţă. Acestea vor fi  depuse obligatoriu în două exemplare, 
din care unul la Registratura Tribunalului Sibiu la dosarul 
nr. 510/85/2023 iar unul la sediul lichidatorului judiciar 
din Loc. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 40, parter, ap. 1, 
jud. Cluj. Termenul-limită de depunere de către creditori a 
opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 
zile de la data primirii notifi cării. Termenul limită pentru 
depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 31.03.2023. 
Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
07.04.2023. Contestaţiile la tabelul preliminar pot fi  depuse 
în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă. Termenul pentru defi nitivarea 
tabelului creanțelor este de 21.04.2023. Prima Adunare a 
creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar 
din Loc. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 40, parter, ap. 1, 
jud. Cluj, la data de 13.04.2023, ora 10.00.

ANUNŢ DE MEDIU

ORAŞUL TĂLMACIU anunţă publicul interesat asupra de-
punerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „REABILITARE STRĂZI ŞI PODEŢE SAT TĂLMĂCEL, 
STRĂZI RÂU ŞI RÂUŞOR, ORAŞUL TĂLMACIU, JUD. SIBIU“ 
propus a fi  amplasat în intravilanul localităţii Tălmacel din 
orasul Talmaciu, judeţul Sibiu, pe strazile Râu și Râușor, 
împreuna cu ramifi caţiile ce se desprind din acestea.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de pre-
zentare pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, în zilele de 
luni-vineri între orele 10:00-12:00 și pe pagina de inter-
net http://apmsb.anpma.ro.

Observaţiile publicului se primesc pe e-mailul Agenţi-
ei pentru Protecţia Mediului Sibiu: offi ce@apmsb.anpm.
ro și la sediul A.P.M. Sibiu în zilele de luni-joi între orele 
08:00-16:30 și vineri 08:00-14:00.

ANUNŢ DE MEDIU

ORAȘUL TĂLMACIU anunță publicul interesat asupra de-
punerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Proiectare Podet Canalul Morii, str. Cetatii“ pro-
pus a fi  amplasat în intravilanul localității in orasul Talma-
ciu, str. Cetatii, județul Sibiu.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezen-
tare pot fi  consultate la sediul Agenției pentru Protecția Me-
diului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, în zilele de luni-vineri în-
tre orele 10:00-12:00  și pe pagina de internet http://apmsb.
anpm.ro precum si la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Observațiile publicului se primesc pe e-mailul Agenției 
pentru Protecția Mediului Sibiu: offi ce@apmsb.anpm.ro 
și la sediul  A.P.M. Sibiu în zilele de luni-joi între orele 
08:00-16:30 și vineri 08:00-14:00.

LICITAȚIE

Anunţ licitaţie in plic inchis pentru vânzarea a 1 (unu) vagon tramvai și o (una) remor-
că tramvai

Comuna Rășinari, cu sediul în localitatea Rășinari, strada Octavian Goga, nr. 1520, jud. 
Sibiu, telefon 0269/557200, fax 0269/557200, email: primaria.rasinari@yahoo.com, or-
ganizează în data de 03.03.2023 orele 10:00, licitaţie in plic inchis pentru vânzarea a 1 
(unu) vagon tramvai și 1 (unu) remorcă tramvai:

CGTE 724 – Ce 4/4 și o remorcă tramvai CGTE 306.

Bunurile scoase la licitaţie pot fi  văzute pe calea de rulare afl ată în localitatea Rășinari, 
la intrarea dinspre municipiul Sibiu.

Caietul de sarcini al licitaţiei poate fi  procurat, contra cost, de la sediul Primăriei Comunei 
Rășinari, în zilele lucrătoare, începând cu data de 27.03.2023, între orele 08:00 – 14:00, pâ-
nă cel târziu în data de 30.03.2023 orele 14:00. Preţul Caietului de sarcini este de 50 lei. 
Pentru participarea la procedura este obligatorie achiziţionarea Caietului de sarcini.

Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 1.000 lei.

Licitaţia in plic inchis va avea loc în data de 31.03.2023, orele 10:00. Preţul de pornire 
al licitaţiei este: 23.600 lei.

Ofertanţii vor depune dosarul care va conţine toate documentele solicitate în Caietul de 
sarcini, în perioada 27.03.2023-30.03.2023 între orele 08:00 – 14:00.

ANUNŢ DE MEDIU

Iniţiatorul WASIM ACCOMMODATION AND RECREATION SRL, 
cu sediul in orasul Cisnadie, str. Dorului nr. 19, ap. 3, jud. Sibiu 
anunta elaborarea primei versiuni a „PUZ CONSTITUIRE TRUP 
INTRAVILAN CU FUNCTIUNI MIXTE (AGREMENT / SPORT/ TU-
RISM/ SERVICII ) SI REALIZARE INFRASTRUCTURA” pentru tere-
nul situat in Intravilan / Extravilan comuna Cartisoara, jud. Sibiu.

Consultarea primei versiuni a planului, comentariile si suges-
tiile publicului se primesc zilnic pe e-mail-ul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Sibiu offi ce@apmsb.anpm.ro, in termen de 15 
zile calendaristice , de la data aparitiei anuntului, tel: 0269/422653.

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA BRATEIU, titular al proiectului „REABILITAREA SI MO-
DERNIZAREA STRAZII PRINCIPALE DIN SATUL BUZD, STRAZII GRAN-
CINA SI PODURI SI PODETE ADIACENTE” anunta publicul intere-
sat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pen-
tru Protectia Mediului Sibiu, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul „REABILITAREA SI 
MODERNIZAREA STRAZII PRINCIPALE DIN SATUL BUZD, STRAZII 
GRANCINA SI PODURI SI PODETE ADIACENTE”, propus a fi  am-
plasat in sat Buzd, comuna Brateiu, judetul Sibiu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o funda-
mentaeaza pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Sibiu din str. Hipodromului, nr. 2A in zilele 
de Luni -Joi, intre orele 8,00-16,30 si Vineri intre orele 
8,00-14,00 precum si la urmatooarea adresa de internet 
http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 1o zile de la da-
ta publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.

Preţ 300 Euro + taxe. Tel. 
0757140987.

¤ 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

CITAȚII

¤ „Domnul Gerger Michael, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Massenoachhausen, Germa-
nia, este chemat la Judecătoria 
Sibiu-Dosar 
nr.7609/306/2017, la Comple-
tul C3 Civil, sala B, în ziua de 
09.05.2023, ora 12.30, în cali-
tate de pârât, în proces cu 
AGENȚIA DOMENIILOR STATU-
LUI în calitate de reclamant, 
fond funciar.”
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CSU Sibiu continuă bă-
tălia pentru califi carea în 
play-off, sâmbătă 25 martie, 
de la orele 18,30, cu un nou 
meci în deplasare. „Vulturii“ 
întâlnesc CSO Voluntari, în 
Sala „Gabriela Szabo“, în run-
da a 7-a din Top 10-ul Ligii Na-
ţionale de Baschet Masculin

Meci difi cil
Se anunţă un meci extrem 

de difi cil, urmând să întâlnim 
o echipă în mare formă, cu 3 
victorii consecutive între ca-
re ultima în deplasare la Ra-
pid. A fost revanşa ilfovenilor 
pentru înfrângerea din turul 
Top 10, echipa din Voluntari 
luându-ne acum pe noi la ţin-
tă, după ce am învins în Sa-
la Transilvania, 74-73, cu coş 
de 3 puncte înscris „pe sire-
nă“ de Blumberg.

Tomas Rinkevicius are în-
să armele necesare pentru a 
surprinde din nou, principa-
la preocupare a antrenoru-
lui CSU Sibiu fi ind în aceas-
tă perioadă recuperarea du-
pă cele 2 partide disputate 
în decurs de 4 zile. Pe ulti-
ma am pierdut-o, luni 20 
martie, la Timişoara, după 
un meci întreg în care ne-am 
afl at în urmărire.

Start ratat
Aşadar, de ce ne era teamă 

n-am scăpat la Timişoara. Din 
postură de favorită certă, C-
SU Sibiu n-a mai făcut jocu-

rile excelente din ultimele 2 
luni, în special în apărare, şi 
a cedat în Sala „Constantin 
Jude“, scor 79-92 (39-49) în fa-
ţa SCM Timişoara.

„Vulturii“ s-au trezit „tă-
văliţi“ de gazde încă din 
start, în condiţiile în care ti-
mişorenii şi-ar fi  compromis 
aproape total şansele la 
play-off în cazul unei noi în-
frângeri. Meciul a început 
de la 10-0 pentru gazde, du-
pă un run (cel mai lung din 
meci) care a surprins pe toa-
tă lumea. Sibienii au reve-
nit apoi în joc, dar n-au re-
uşit să întoarcă tabela, sfer-
tul având să se încheie la 
diferenţă de doar 2 puncte, 
19-17 în favoarea gazdelor.

Fără reacţie
În următoarele 10 minute, 

sibienii s-au apărat dezastru-
os. După ce Ionescu reuşea 
egalarea la primul atac sibi-
an, iar Barro ne aducea pen-
tru prima şi ultima dată în 
avantaj (23-22), SCM Timi-
şoara s-a dezlănţuit. A înscris 
nu mai puţin de 30 de punc-
te în întreaga secvenţă, faţă 
de „doar“ 22 reuşite de CSU, 
astfel că elevii lui Dragan Pe-
tricevic au intrat la cabine cu 
un plus 10: 49-39.

Nici sfertul 3 nu ne-a adus 
reacţia potrivită. În nici 2 
minute, CSU Sibiu avea han-
dicap de 16 puncte, 39-55 
(cel mai mare din meci), pen-

tru ca aproape de jumăta-
tea secvenţei diferenţa să se 
fi xeze la 14 puncte, scor 
44-58. Tot 14 puncte între 
sibieni şi gazde s-au consem-
nat şi la intrarea în sfertul 
patru, 57-71.

Ritmul avea să se păstre-
ze până în fi nal, cu bănăţenii 
care au mai adăugat 21 de 
puncte, în timp ce ai noştri 
au rămas cu consolarea că au 
câştigat sfertul, marcând 22 
de puncte.

S-a încheiat SCM OH-
MA Mozzart Bet Timişoa-
ra – CSU Sibiu 92-79 
(19-17, 30-22, 22-18, 21-22)

În urma acestui rezultat, 
cu 20 puncte, CSU Sibiu a co-
borât până pe poziţia a 6-a în 
Top 10, după CSU Oradea 
(27p), U-BT Cluj (24p), Rapid 
(23p), Voluntari (21p) şi SCMU 
Craiova (20p).

Marcatori
CSU Sibiu: Whelan 21 pct 

(4 recuperări), Barro 15 pct. 
(5 rec.), Blumbergs 12 pct. (8 
rec., 1 pase decisive), Pratt 
7 pct (4 rec. 4 p.d.), Dragos-
te 5 pct (3 p. d.), Uţă 5 pct (3 
rec.), Marinelli 4 pct (3 p.d.), 
Manchon Crespo 4 pct (1 p. 
d.), Ionescu 4 pct, Gavriloa-
ia 2 pct (5 rec.)

Principalii marcatori ai gaz-
delor au fost sârbii Ilija Doko-
vic, cu 25 de puncte şi Adam 
Mirkovic, cu 21 de puncte, am-
bii cu index 25.

„Vulturii“ merg la Voluntari

Sibianul Daniel Natea a 
urcat din nou pe cea mai î-
naltă treaptă a podiumu-
lui. La fi nalul săptămânii 
trecute, „Uriaşul“ a fost cel 
mai bun la categoria sa, la 
Cupa României, competi-
ţie desfăşurată în Sala de 
sport a Liceului „Mircea 
Eliade“ din Bucureşti.

Tot în cadrul acestei în-
treceri, CSM Sibiu a cucerit 
5 medalii, prin: Talpos David 
– locul 1; Ghita Ana –locul 
2; Bolovan Paul – locul 3; 

Ghinea Alexandru – locul 3 
şi Balla Zsolt – locul 3.

CN de juniori şi tineret
Tot în weekend, micii spor-

tivi de la CSM Sibiu au cuce-
rit 13 medalii la Campionatul 
Naţional de Juniori şi Tine-
ret. „Secţia de Sambo a Clu-
bului Sportiv Municipal Sibiu 
a participat în weekend la 
Campionatul Naţional de Ju-
niori şi Tineret, respectiv Cu-
pa României de Seniori la Sam-
bo. Sportivii din Sibiu au ob-

ţinut rezultate notabile la a-
ceste competiţii.

JUNIORI: Talpos David – 
locul 1; Scheau Darius – locul 
1; Lisandru Sergiu – locul 2; 
Ghita Ana – locul 3; Jenariu 
Iulia – locul 3; Caracudă Ro-
bert – locul 3; Soroştinean RA-
UL – locul 3

TINERET: Talpos David – 
locul 1; Bolovan Paul – locul 
1; Scheau Darius – locul 2; So-
rostinean RAUL – locul 3; Ghi-
ta Ana – locul 3; Jenariu Iu-
lia – locul 3

Sibieni pe podium la Sambo

FC Inter rămâne la 3 punc-
te în urma liderului şi după 
etapa a 15-a a Ligii a 4-a. 
Echipa sibiană a făcut din 
nou spectacol, mai ales că se 
afl a la primul meci acasă du-
pă 4 luni, în timp ce ACS Me-
diaş a reuşit să „dreagă bu-
suiocul“ în actul secund, pen-
tru a păstra distanţa de prin-
cipala urmăritoare.

La Mediaş, pe Stadionul 
Sparta, ACS Mediaş a tremu-
rat până în ultima secundă a 
partidei cu Păltiniş Răşinari, 
poate cea mai rebelă echipă a 
Ligii a 4-a, seria Sibiu. A des-
chis scorul repede, în minutul 
4, prin Cristian Pajco, dar a 
fost egalată până la pauză. 
Presiunea rezultatului a tur-
nat plumb în ghetele gazde-
lor, care au muncit din greu 
pentru a se desprinde în în-

vingătoare. Golul izbăvitor a 
venit abia în minutul 75, au-
tor Claudiu Morariu.

Scor cu Arsenal
La Sibiu, FC Inter s-a dis-

trat cu AFC Quantum/Cuan-
tic Arsenal Sibiu, scor 6-0 (1-0). 
Mai întâi a punctat Andrei Sto-
ia '35, după care Alexandru Sa-
moilă '68 a înscris în propria 
poartă, pentru ca oaspeţii să-şi 
piardă apoi complet busola. A 
profi tat Adrian Greavu, gol-
gheterul campionatului, care 
a punctat de patru ori în 20 de 
minute! ('70, '83, '85 şi '90).

Antrenorul Călin Moldo-
van a folosit următoarea for-
mulă de echipă: Maksym Al-
chynskyi – Andrei Câmpean 
(Cristian Standima '75), Ionuţ 
Bratima, Ionuţ Bărculeţ, Cla-
udiu Giura, Andrei Şumlea, 

Alexandru Barbu (Valentin 
Boldea '46), Daniel Tătar (Ro-
berto Răcean '80), Andrei Sto-
ia (Andrei Belaşcu '80), Cris-
tobal Oprisor, Brian Lemac 
(Adrian Greavu '46).

În etapa următoare. ACS 
Mediaş rămâne acasă, pentru 
partida „din deplasare“ cu 
Sparta, în vreme ce FC Inter 
joacă la Tălmaciu, sâmbătă, 
25 martie, de la ora 11:00.

Rezultatele etapei a 15-a: 
FC Avrig – FC Dumbrăveni 
4-1; ACS Bradu – Leii Şura 
Mică 3-0 (1-0); ACS Mediaş – 
Păltiniş Răşinari 2-1 (1-1); U-
nirea Miercurea-Sibiului – 
Sparta Mediaş 4-1 (3-1); C-
SO Copşa Mică – FC Tălma-
ciu 2-1; Inter Sibiu – Quan-
tum/Cuantic Arsenal Sibiu 
6-0 (1-0); Voinţa Sibiu – AFC 
Agnita 2-0 (2-0)

Le-a trecut glonţul pe la ureche

Echipa sibiană a obţinut 
un punct preţios în prima 
confruntare din play-out. 
În urmă cu o săptămână, 
pe Stadionul „Anghel 
Iordănescu“, FC Voluntari 
şi FC Hermannstadt au ter-
minat la egalitate, 1-1 (1-0).

Damaşcan 
a înscris din nou

Echipa sibiană a fost vi-
oara a doua în acest meci, în 
special pe fi nal. Începuse cu 
un presing avansat care a în-
curcat sufi cient planurile gaz-
delor încât să nu se apropie 
prea des de buturile apăra-
te de Letica. Iar când a fost 
depăşită, elevii lui Liviu Cio-
botariu au „dat-o de gard“. 
Cu o singură excepţie însă. 
Pe fondul unui joc anost, 
„adormit“ de sibieni, FC Vo-
luntari avea să strice echili-
brul după o jumătate de oră 
în care doar Cătălin Popes-
cu a fost ceva mai periculos, 
cu un şut bun, reţinut însă 
de goalkeeperul gazdelor.

În minutul 31, rapidul in-
ternaţional moldovean Vita-
lie Damaşcan, care a scos 
„untul“ din Medina în acest 
meci, a reuşit al 10-lea gol 
stagional, la o fază care a 
surprins descoperită apăra-
rea nostră. Combinaţie Mi-
randa – Lopes, Damaşcan e 
găsit liber în zona punctului 
cu var, iar golgheterul gaz-
delor a şutat fără speranţe 
pentru Letica: 0-1

Gool Balaure
În actul secund, mută-

rile lui Măldărăşanu au 
revigorat FC Hermann-
stadt, care a reuşit egala-
rea prin Balaure (minutul 
69). Mijlocaşul sibian a 
puncat decisiv cu un su-

perb şut din interiorul ca-
reului, dovedindu-se în 
continuare inspirat şi în 
mare formă, fiind ales în 
echipa ideală a etapei în 
precedentele 2 runde.

Ilfovenii au controlat apoi 
jocul, au irosit câteva oca-

zii importante, însă echipa 
sibiană a încheiat cu bine, 
pentru primul punct în fa-
za a doua a campionatului.

„Cred că e un rezultat 
echitabil. Daniel Paras-
chiv a avut o contractură, 
din minutul 15, şi n-am 

vrut să-l forţăm. Am pre-
ferat să schimbăm, să nu 
stea 3-4 săptămâni. Vine 
bine pauza asta, l-am avut 
pe Butean accidentat. Ne 
vom pune la punct în a-
ceastă pauză.“, a declarat 
Marius Măldărăşanu du-
pă meci.

Hermannstadt: Letica – 
Medina, Bejan, I. Stoica, 
Issah (76' P. Petrescu) – Ba-
laure (84' C. Bărbuţ), Bicea-
nu (47' B. Alhassan), S. Mi-
no, C. Popescu – G. Iancu 
(84' M. Babic), D. Paraschiv 
(37' V. Limaj)

Sâmbătă 1 aprilie, 
cu FC Botoşani

FC Hermannstadt va re-
veni în campionat, pentru a 
doua etapă din play-out, abia 
sâmbătă 1 aprilie, de la ora 
17. Are programată întâlni-
re cu FC Botoşani, pe Sta-
dionul Municipal Sibiu.

Biletele s-au pus deja în 
vânzare pe bilete.ro, la ur-
mătoarele preţuri: Peluză – 
20 RON; Tribuna 1 – 50 

RON; Tribuna 2 – 40 RON; 
Loje – 500 ron.

Program casa de bile-
te la Stadionul Munici-
pal Sibiu:
¤ Joi, 30.03.2023, între orele 
10:30-18:30
¤ Vineri, 31.03.2023, între ore-
le 10:30-18:30
¤ Sâmbătă, 01.04.2023, între 
orele 11:00 – 15:00

Opruţ, 
la Naţionala mare

În această perioadă, na-
ţionala de fotbal a Români-
ei începe parcursul în gru-
pa de califi care la Campio-
natul European 2024 găz-
duit de Germania. Printre 
tricolori se numărără şi Ra-
ul Opruţ, fundaşul stânga 
al FC Hermannstadt.

Primul meci va avea loc 
sâmbătă, 25 martie, de la ora 
21:45, pe Estadi Nacional (An-
dorra): Andorra – ROMÂNIA, 
următorul fi ind programat 
marţi, 28 martie, de ora 21:45, 
pe Arena Naţională (Bucu-
reşti): ROMÂNIA – Belarus.

Primul punct în play-out!
FC Hermannstadt a suferit 90 de minute, dar a reuşit o remiză la Voluntari. Echipa sibiană 
joacă în runda următoare acasă, cu FC Botoşani, sâmbătă 1 aprilie, de la 17

Afl ate în pauză compertiţională, pentru a face loc meciurilor 
echipelor naţionale, FC Hermannstadt şi campioana CFR Cluj au 
perfectat un joc de verifi care, pentru luni 27 martie, de la ora 15. 
Întâlnirea se va disputa la Cluj Napoca.

În ultima partidă desfăşurată între cele două echipe, în decembrie 
anul trecut, sibienii s-au impus în Gruia cu 1-0 (0-0), stabilind una 
dintre cele mai mari suprize ale campionatului. A marcat Bejan în 
minutul 90, aducând prima victorie din istoria echipei noastre în 
faţa campioanei.

Amical cu CFR Cluj

1. FCU Craiova  1 1 0 0 3-0 23
2. Petrolul  1 1 0 0 1-0 21
3. U Cluj  1 1 0 0 2-0 20
4. FC Botoşani  1 1 0 0 1-0 19
5. FC Voluntari  1 0 1 0 1-1 18
6. FC Hermannstadt 1 0 1 0 1-1 17
7. Chindia Târgovişte 1 0 0 1 0-1 16
8. UTA Arad*  1 0 0 1 0-1 14
9. FC Argeş*  1 0 0 1 0-2 14
10. CS Mioveni  1 0 0 1 0-3 11
* Echipe care au benefi ciat de rotunirea punctelor
Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru 

un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj 

cu locurile 3/4 din Liga 2.

Clasament
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