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Fortza Hermannstadt! Pasiunea 
n-are limite! 
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Unsprezece adolescente din Sibiu, membre ale „Fabricii de Teatru”, au pus oraşul 
nostru pe lista talentelor naţionale: tinerele au obţinut 3 de „DA” la emisiunea Românii 
au Talent. Coordonate şi ghidate de actriţa Laura Câmpean, fetele au pus în scenă 
textul scris de către „I’m Victoria Words” (Ionela Mihalcea), o sibiancă stabilită în 
Olanda.Trupa independentă de adolescenţi „Fabrica de Teatru” este locul în care micii 
actori îşi descoperă şi îşi dezvoltă talentul. Pagina 6
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Biblioteca din Muzeul în Aer Liber
Biblioteca de etnografi e a Muzeului AS-

TRA a fost înfi inţată în anul 1991, în ca-
drul Centrului de informare şi documenta-
re „Cornel Irimie”, din Piaţa Mică nr. 11. 
La baza organizării sale au stat 1.289 vo-
lume provenite din colecţia personală a lui 
Cornel Irimie, fondatorul Muzeului Tehni-
cii Populare din Sibiu. Momentan, numă-
rul volumelor a crescut la peste 20.000 iar 
biblioteca a fost mutată în Muzeul în aer 
liber din Dumbrava Sibiului, în clădirea ex-
poziţională „Cornel Irimie”.

La sfârşitul anului 2022 s-a început re-
organirarea bibliotecii, urmând ca în acest 
an să fi e pusă în slujba publicului cititor 
de lectură.

”Timp de o săptămână, la reorganizarea 
bibliotecii au participat şi elevii clasei a X-a 
de la Colegiul Economic ”George Bariţiu” 
din Sibiu, în perioada lor de practică şcola-
ră. Cărţile au fost scoase din cutiile în ca-
re au fost depozitate, iar cu ajutorul elevi-
lor au fost aranjate pe poliţele rafturilor, în 

ordinea cotelor. Se lucrează în paralel la un 
catalog on-line, în care au fost introduse o 
parte dintre cărţile din colecţia bibliotecii”, 
transmit reprezentanţii Muzeului ASTRA.

„Fabrica de Teatru” 
– sibience cu talent
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PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU

Str. Gladiolelor nr. 15 bl. 2 parter, Sibiu
Web: https://pnlsibiu.ro/ , e-mail: offi ce@pnlsibiu.ro, pnlsibiu@yahoo.com

Pragul de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu este o 
greșeală care trebuie corectată la Camera Deputaţilor. Exis-
tă două decizii ale CCR care prevăd că este nevoie de un 
“prag valoric al pagubei” și o “anumită intensitate a vătă-
mării” dar SOLUŢIA este să fi xăm un plafon modic.

Incredibila nesimţire şi sfidare a coaliţiei 
PSD-PNL-UDMR, dovedită în plenul Senatului prin 
modificarea Codului penal după reţeta Dragnea &Co

Forţa Dreptei denunţă votul dat 
miercuri în plenul Senatului de coa-
liţia PSD-PNL-UDMR pentru modi-
fi carea Codului penal şi dezincrimi-
narea abuzului în serviciu şi a negli-
jenţei în serviciu, prin introducerea 
unui prag valoric de 250.000 de lei.

Considerăm că acesta este un act 
îndreptat împotriva intereselor şi aş-
teptărilor legitime ale cetăţenilor Ro-
mâniei, un vot prin care toţi senato-
rii care s-au exprimat favorabil au 
trădat mandatul primit din partea 
românilor, s-au descalifi cat, preferând 
să ţină partea hoţilor şi nu a oame-
nilor cinstiţi. Observăm faptul că a-
ceastă lege nu ar fi  putut fi  adoptată 
dacă senatorii PNL nu ar fi  votat în 
favoarea ei, fi ind o lege organică.

Atragem atenţia asupra retoricii 
toxice din epoca Dragnea&Iordache, 
regăsită miercuri nu doar în justi-
fi cările publice ale parlamentarilor 
PSD, ci şi ale parlamentarilor din 
partea PNL.

Este complet falsă susţinerea po-
trivit căreia abuzul în serviciu necesi-
ta obligatoriu introducerea unui prag 
valoric! Dacă aşa ar fi  stat lucrurile, 
atunci forma proiectului de lege iniţi-
at de Ministerul Justiţiei şi adoptat 
de Guvern ar fi  conţinut acest prag va-
loric. Or, în pofi da avizului Consiliu-
lui Legislativ care face referire la acest 
prag, Ministerul Justiţiei a susţinut 

adoptarea proiectului în Guvern fără 
a conţine respectivul prag valoric. Da-
că actuala coaliţie PSD-PNL-UDMR 
foloseşte acest argument, atunci mi-
nistrul Justiţiei trebuie să demisione-
ze sau să fi e demis din funcţie!

Este o minciună dincolo de orice 
explicaţie raţională aceea potrivit 
căreia un eventual prag pentru abu-
zul în serviciu ar trebui stabilit, fi -
ind invocată o decizie a CCR, la su-
me de tipul 200.000 – 250.000 de 
lei. Nu a existat şi nu există niciun 
fel de argument care să susţină un 
astfel de nivel, dacă ne raportăm la 
nivelul de trai din România sau la 
alte norme ale Codului penal care 
fac trimitere la elemente valorice.

Este complet ticăloasă orice ex-
plicaţie potrivit căreia funcţiona-

rii publici nu ar da curs implemen-
tării politicilor publice de frica re-
glementărilor în materie penală 
referitoare la abuzul în serviciu. 
Acest lucru poate fi  valabil, even-
tual, în cazul celor care îşi propun 
să fenteze legea şi să faciliteze si-
fonarea de fonduri publice sau eu-
ropene, nu şi în cazul celor care au 
dovedit că pot fi  realizate proiecte 
de investiţii în mod cinstit, corect 
şi cu impact pozitiv asupra comu-
nităţilor locale.

Parlamentarii din Forţa Dreptei 
vor depune amendamente în Came-
ra Deputaţilor pentru a curăţa Co-
dul penal de mizeriile adoptate de 
Senat, astfel încât aceste prevederi 
legale să nu poată fi  folosite de in-
fractori pentru a scăpa nepedepsiţi.

PSD Sibiu: Au fost depuse 
oferte pentru toate tronsoanele 
Autostrăzii Sibiu – Făgăraş
Autostrada Sibiu – Făgăraş 
(în lungime de 68,31 km) se afl ă 
în faza de evaluare a celor 
21 de oferte depuse pentru pro-
iectarea şi execuţia lucrărilor 
la toate cele patru tronsoane. 
Întregul proiect de autostradă, 
în valoare de aproximativ 7 mili-
arde de lei (fără TVA), este 
fi nanţat din Fonduri Europene 
Nerambursabile.

Cele patru tronsoane ale Auto-
străzii Sibiu – Făgăraş sunt:

Tronsonul 1: Boiţa (Autostra-
da Sibiu – Piteşti) – Avrig – Mâr-
şa (DJ105G) (14,25 km). În 
16.03.2023 a avut loc depunerea 
ofertelor (5 societăţi).

Tronsonul 2: Avrig – Mârşa 
(DJ105G) – Arpaşu de Jos (DN1) 
(19,92 km). În 27.02.2023 a avut loc 
depunerea ofertelor (6 societăţi).

Tronsonul 3: Arpaşu de Jos (DN1) 
– Sâmbăta de Sus (DJ 105B) (17,61 
km). În 28.02.2023 a avut loc depu-
nerea ofertelor (4 societăţi).

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ 
105B) – Municipiul Făgăraş şi Drum 
de legătură cu DN1 (16,26 km).

În 29.11.2022 a avut loc depune-
rea ofertelor (6 societăţi):

Autostrada Sibiu – Făgăraş a-
re o importanţă majoră în desfă-
şurarea traficului rutier pe direc-
ţia Coridorului IV Pan European 
şi face parte din proiectul mai am-
plu pentru conectarea infrastruc-
turii rutiere la reţeaua de trans-
port europeană TENT – Compre-
hensive (Intercoridorul Moldova 
– Transilvania).

„M-am întâlnit, săptămâna trecu-
tă, cu ministrul Transporturilor, So-
rin Grindeanu, care m-a asigurat că 
ritmul de lucru pe care l-a impus la 
minister a determinat accelerarea ab-
sorbţiei de fonduri europene. În 2022, 
au fost semnate contracte pe fonduri 
europene cu o valoare-record de pes-
te 10,2 miliarde de euro. În prezent, 
sunt în execuţie 600 de kilometri de 
autostradă şi drumuri expres şi încă 
335 de kilometri în licitaţie.

Sorin Grindeanu este un minis-
tru performant! O demonstrează 
cifrele, care nu pot fi  contestate. 

Dacă facem o comparaţie între man-
datul actualului ministru al Trans-
porturilor şi anii anteriori, consta-
tăm că Sorin Grindeanu şi echipa 
sa au reuşit, într-un an, o absorb-
ţie a fondurilor europene echiva-
lentă cu cifrele înregistrate de pre-
decesorii săi în 5 ani. Investiţiile 
atrase în sectorul Transporturilor 
sunt foarte importante deoarece 
contribuie la sprijinirea economi-
ei româneşti”, a declarat deputa-
tul Bogdan Trif, preşedintele Or-
ganizaţiei Judeţene PSD Sibiu.

Biroul de presă
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LICITAŢIE
S.C. PIEŢE SIBIU S.A.

organizează în data de 27.04.2023, orele 12:00 la sediul 
societăţii din Sibiu, str. Calea Șurii Mari, nr. 16A (Piaţa 
Obor), licitaţie pentru închirierea spaţiilor și terenurilor 
rămase libere în pieţele din Municipiul Sibiu precum și 

spații pentru comerțul stradal de legume, fructe și fl ori.

     Documentaţia pentru licitaţie va fi pusă la dispoziţia 
solicitanţilor la sediul societăţii din data de 13.04.2023. 

Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie este 
25.04.2023 ora 12.

Informaţii la tel. 0736/440349.

PUBLICITATEPUBLICITATE

TURSIB suplimentează capacitatea de transport 
pentru meciul de fotbal din data de 01.04.2023

Vă informăm că în data de 01.04.2023 cu ocazia meciului de 
fotbal de pe Stadionul Municipal Sibiu vom suplimenta capacita-
tea de transport prin introducerea unor dubluri și curse suplimen-
tare pe traseele existente, după cum urmează:

Pe Traseul 1:
• din staţia „Hornbach“ la orele: 16:18, 16:30 și 18:16, 18:26;
• din staţia „Calea Dumbravii“ la orele: 16:24, 16:34 și 19:26, 19:54.

Pe Traseul 5:
• din staţia „Valea Aurie“ la orele: 16:31, 16:40 și 18:29, 18,40;
• din staţia „Gară“ la orele: 16:31, 16:40 și 18:31, 18,40.

Pe Traseul 13:
• din staţia „Gară“ la orele: 16:30, 16:47 și 18:38, 18:50;
• din staţia „Dumbrava“ la orele: 16:36, 16:50 și 18:28, 18:50.

Pe Traseul 15:
• din staţia „Gară“ la orele: 16:33, 16:40 și 18:40, 18:52.

Primăria Sibiu reia pro-
cedura de achiziţie pentru 
execuţia lucrărilor de re-
abilitare interioară a se-
diului Primăriei Sibiu de 
pe bulevardul Victoriei nr. 
1-3, după ce prima proce-
dură, iniţiată în noiem-
brie 2022, a fost anulată 
din cauză că ofertele de-
puse au fost neconforme.

Condiţii mai bune 
pentru cetăţeni

„Sediul Primăriei Sibiu 
din Piaţa Mare este o clădi-
re emblematică, funcţiona-
lă şi potrivită pentru a pri-
mi sibienii în relaţia lor cu 
administraţia locală. La fel 

şi sediile de pe str. Turismu-
lui, cel din Piaţa Mică nr. 22 
şi cel din Piaţa Mică nr. 25. 
Ne vom ocupa acum şi de 
sediul Primăriei de pe Bu-
levardul Victoriei unde, prin-
tre alte servicii, îşi desfăşoa-
ră activitatea Serviciul de 
Evidenţă a Persoanelor şi 
Direcţia de Asistenţă Socia-
lă. Dată fi ind activitatea 
acestor servicii publice, clă-
direa primeşte zilnic un nu-
măr mare de cetăţeni, iar 
pentru aceştia dorim să îm-
bunătăţim condiţiile în in-
cinte, exteriorul fi ind deja 
reabilitat”, explică Astrid 
Fodor, primarul municipiu-
lui Sibiu.

Termen limită
Până în data de 9 mai 

2023 fi rmele de construcţii 
interesate sunt invitate să 
depună oferte în programul 
electronic de achiziţii pen-
tru a realiza următoarele 
lucrări: Refacerea instala-
ţiilor de utilităţi şi lucrări 
pentru o mai bună izolare 
împotriva infi ltraţiilor de 
apă; Recompartimentarea 
unor spaţii, realizarea ten-
cuielilor decorative şi a zu-
grăvelilor, înlocuirea par-
doselilor şi reabilitarea gru-
purilor sanitare, precum şi 
a sistemelor de ventilaţie 
şi aerisire; Optimizarea clă-
dirii pentru accesul persoa-

nelor cu dizabilităţi loco-
motorii, prin montarea 
unui lift care să asigure 
accesul de la demisol pâ-
nă la etajul I, crearea de 
rampe şi a unor grupuri 
sanitare dedicate; Creşte-
rea securităţii la incendiu 
a clădirii, în principal prin 
amenajarea hidranţilor ex-
teriori şi interiori, a unei 
instalaţii automate de stin-
gere a incendiilor, precum 
şi realizarea instalaţiilor 
de detectare, semnalizare 
şi desfumare în care caz 
de incendiu.

Valoarea estimată a in-
vestiţiei este de 10,8 milioa-
ne de lei.

Primăria Sibiu reia procedura pentru reabilitarea sediului de pe Victoriei

În această perioadă bici-
cletele au fost verifi cate 
şi reparate, la fel şi 
GPS-urile cu care sunt 
dotate. Staţiile de ando-
care au fost şi acestea 
verifi cate, iar echipamen-
tele GSM cu care sunt 
dotate au fost optimizate 
pentru ca semnalul 
să fi e la parametrii 
maximi şi astfel să trans-
mită date către aplicaţia 
mobilă în timp real.

Biciclete şi triciclete
Peste 400 de biciclete 

vor putea fi închiriate la 
aceleaşi tarife ca anul tre-
cut, din 44 de locaţii răs-
pândite în tot oraşul. Pe 
lângă biciclete, seniorii vor 
avea la dispoziţie 8 trici-
clete speciale pentru ei. 
Persoanele cu dizabilităţi 
motorii pot închiria 4 tri-
ciclete adaptate nevoilor 
speciale disponibile în sta-
ţiile din Piaţa Mică, par-
carea de pe Cazarma 90, 
Grădina Zoologică şi Ale-
ea Mihai Eminescu, de lân-
gă Stadionul Municipal.

„Reamintim că închirie-
rea bicicletelor se face prin 
aplicaţia PBSC care poate 
fi  descărcată gratuit pe o-
rice tip de telefon mobil, 
Android sau IoS. Modul de 
închiriere şi informaţii des-
pre închiriere se găsesc pe 
site-ul https://spadpp.sibiu.
ro/biciclete, în ghidul ”Si-

biu Bike City”: Ghid_utili-
zare_-_Sibiu_Bike_City.
pdf”, spun reprezentanţii 
Bike City Sibiu.

FITS pe două roţi
La sugestia preşedinte-

lui Festivalului Interna-
ţional de Teatru, Constan-
tin Chiriac, primarul 

Astrid Fodor a propus Con-
siliului Local Sibiu în şe-
dinţa din această lună, 
crearea unui abonament 
special pentru participan-
ţii la cel mai mare eveni-
ment cultural al Sibiului.

„Prin crearea centrelor 
de închirieri Sibiu Bike City 
şi proiecte fi nalizate sau în 

curs de amenajare de pis-
te pentru biciclete, creăm 
infrastructura necesară u-
nei deplasări prietenoase 
cu mediul în Sibiu. Prin ini-
ţiative precum acest abo-
nament special, încercăm 
să încurajăm sibienii să uti-
lizeze mai mult bicicleta, 
inclusiv în perioada Festi-

valului, când centrul ora-
şului se umple şi de spec-
tatori, dar şi de maşini”, 
explică Astrid Fodor, pri-
marul municipiului Sibiu.

Abonamente
Abonamentul FITS pe 2 

roţi va fi  valabil 10 zile, în 
perioada de desfăşurare a 
Festivalului, adică 23 iunie 
– 2 iulie şi va avea un preţ 
de 80 de lei, mai mic cu 20% 
decât un abonament obişnu-
it. Cei interesaţi pot achizi-
ţiona un astfel de abonament 
din aplicaţia PBSC în peri-
oada 1 iunie – 2 iulie 2023. 
Posesorii vor putea utiliza 
nelimitat bicicletele în peri-
oada celor 10 zile, în inter-
valul orar 06.00 – 24.00.

”Precizăm însă că acest 
abonament nu este singura 
modalitate de a folosi bici-
cletele Sibiu Bike City. Da-
că doriţi să vă deplasaţi pe 
perioade mai scurte, va ră-
mâne în continuare valabi-
lă închirierea cu ora, pre-
cum şi celelalte tipuri de 
abonamente”, explică repre-
zentanţii Bike City Sibiu. 

Bicicletele Sibiu Bike City se întorc 
în teren, odată cu primăvara
¤ Din 1 aprilie ies din nou în teren bicicletele „Sibiu Bike City”!
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Primăria oraşului AVRIG 
organizează, în data de 19 aprilie 2023, concurs de re-

crutare pentru ocuparea a 

• 4 posturi contractuale vacante de muncitor necalifi cat, pe pe-
rioadă nedeterminată, cu durata timpului de lucru de 8 ore pe zi, 
în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat.

Condiţii generale, prevăzute de art. 15 din Regulamentul cadru privind organiza-
rea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fon-
duri publice, aprobat prin HG. nr. 1336/2022.

Condiţii specifice:
¤ studii medii sau generale,
vechime în specialitatea studiilor nu se solicită.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării pe site-ul instituţiei, respectiv 03.04.2023, ora 12.00, la sediul Primăriei 
orașului Avrig.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoa-
rele documente:

¤ copie act de identitate;
¤ copie certifi cat de căsătorie;
¤ copii acte studii;
¤ copie carte de muncă și/sau adeverinţa eliberată de angajator pentru perioadele lucrate;
¤ cazier judiciar;
¤ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Avrig, în data de 19 aprilie 
2023, ora 10.00 – proba practică și în data de 21 aprilie 2023, ora 10.00 – interviul.

Rezultatele probei practice vor fi  publicate în data de 20.04.2023, ora 10.00, acestea 
putând fi  contestate până în data de 20.04.2023, ora 14.00, iar rezultatul contestaţiilor 
urmând a fi  publicate în aceeaşi zi, ora 16.00.

Rezultatele interviului vor fi  publicate în data de 24.04.2023, ora 10.00, acestea pu-
tând fi  contestate până în data de 24.04.2023, ora 14.30, iar rezultatul contestaţiilor ur-
mând a fi  publicate în aceeaşi zi, ora 16.00. Rezultatele fi nale ale concursului vor fi  publi-
cate în data de 25.04.2023, ora 13.30.

Candidaţii care vor fi  declaraţi admiși vor fi  încadraţi începând cu data de 01.05.2023.

Bibliografi a/tematica stabilită pentru examenul de recrutare este:

Art. 71, 72 si 73 din Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului ora-
șului Avrig și Serviciile subordonate, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 351/2013.

Capitolul IV din Legea nr. 319/2006 – a securităţii și sănătăţii în muncă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269523101, int. 106, Compartimentul 
Resurse Umane.

„Asistenţă tehnică pentru managementul 
proiectului şi supervizarea execuţiei lucrărilor 
din cadrul Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele 
Sibiu şi Braşov, în perioada 2014 – 2020 ”

Marţi, ofi cialii Apă Canal 
Sibiu au semnat contractul 
de servicii ”Asistentă tehni-
că pentru managementul 
proiectului şi supervizarea 
execuţiei lucrărilor din ca-
drul Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată în jude-
ţele Sibiu şi Braşov, în peri-
oada 2014 – 2020. Acesta a 
fost parafat între APĂ CA-
NAL SIBIU S.A. în calitate 
de achizitor şi Asocierea 
HILL INTERNATIONAL 
(BUCHAREST) S.R.L. – 
SAFEGE SAS – SC Proiect 
Consulting SRL – HILL IN-
TERNATIONAL N.V., prin 
lider de asociere HILL  IN-
TERNATIONAL (BUCHA-

REST) S.R.L., în calitate de 
Prestator. Achiziţia are o va-
loare de 37.725.042,86 lei 
(fără TVA) si o durată de exe-
cuţie de 88 luni de la data 
prevăzută în ordinul admi-
nistrativ de începere emis 
de achizitor.

Ce cuprinde contractul
Obiectul principal al con-

tractului îl reprezintă su-
pervizarea lucrărilor pre-
văzute în contractele de lu-
crări componente ale „PRO-
IECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRAS-
TRUCTURII DE APĂ ŞI A-
PĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE 
SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PE-
RIOADA 2014-2020”.

În cadrul acestui contract 
sunt cuprinse şi alte activi-
tăţi, pe lângă serviciile de 
supervizare a lucrărilor, re-
spectiv realizarea modele-
lor hidraulice pentru reţe-
lele de apă şi canalizare din 
Municipiul Sibiu, comuna 
Şelimbăr, Municipiul Făgă-
raş şi oraşul Cisnădie, rea-
lizarea unui studiu privind 
agresivitatea apei brute din 
diferite surse utilizate de 
Beneficiar, actualizarea 
Master Plan-ului, achiziţia 
unor echipamente folosite 
pentru modelarea hidrauli-
că (dronă, pluviometre, de-
bitmetre) şi implementarea 
planului de publicitate la 
nivelul întregului Proiect.

În fi ecare an, la început 
de aprilie răşinărenii orga-
nizează Zilele culturale a 
Poetului Pătimirii noastre, 
Octavian Goga care s-a năs-
cut la 1 aprilie 1881 în Ră-
şinari. Manifestarea, ajun-
să în acest an la cea de a 
XXIII-a ediţie va fi  organi-
zată sâmbătă, 1 aprilie.

Zilele Octavian Goga sunt 
organizate anul acesta în ca-
drul proiectului ”Personalităţi, 
Tradiţii şi Obiceiuri la Răşi-
nari, 2023”, cofi nanţat prin 
Agenda Culturală 2023 a Pri-
măriei comunei Răşinari.

Evenimentul este organi-
zat de Primăria comunei Ră-
şinari, Asociaţia Pentru Pro-

movarea Artelor Spectacolu-
lui ,,Fringe”, în cadrul Agen-
dei culturale a Primăriei co-
munei Răşinari.

Octavian Goga, 
sărbătorit în satul natal

10.00 – Biserica „Sfânta Treime” din Răşinari- Slujba religioasă de co-
memorare a poetului Octavian Goga;

11.00 – Casa Memorială Octavian Goga – „Casa noastră” – recital 
de poezie Octavian Goga susţinut de actorii Teatrului Naţional Aureliu 
Manea Turda;

12.00 – Primăria comunei Răşinari – Cuvânt de deschidere, domnul 
Bucur Bogdan, primarul comunei Răşinari şi invitaţii.
¤ Dezbatere cu tema: Casa şi familia, valori tradiţionale rurale ale patrimo-
niului arhitectural şi literar, moderator dna Mirela Ocinic
¤ Prezentarea volumului “Poveştile Casei”: Patrimoniu arhitectural şi iposta-
ză poetică, prezintă dna Mirela Ocinic
¤ Amintiri despre Octavian Goga cu dl. Dinu Bucşan
¤ Premierea câştigătorilor Concursului interjudeţean înscris în Calendarul 
Activităţilor Educative Judeţene ,,La noi…cu Octavian Goga” organizat de 
Şcoala Gimnazială “Octavian Goga”, Răşinari.

13.00 – Vizionarea fi lmului „Destinul unei naţiuni -Octavian Goga” 
-Documentar TVR

Parteneri Consiliului Judeţean Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 
Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga” Răşinari, Asociaţia Răşinari Confl uenţe 
Europene şi Fundaţia Culturală Zilele Octavian Goga.

Program Zilele „Octavian Goga”, 
sâmbătă, 1 Aprilie 2023

Săptămâna trecută 
a avut loc şedinţa 
Comitetului Consultativ 
de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor 
Vârstnice, şedinţă 
convocată de prefectul 
judeţului Sibiu, 
Mircea Dorin Creţu. 

În cadrul întâlnirii, Agen-
ţia Judeţeană pentru plăţi şi 
Inspecţie Socială Sibiu a ofe-
rit o prezentare despre servi-
ciile sociale oferite persoane-
lor vârstnice. Conform aces-
teia, evoluţia structurii pe gru-
pe de vârstă pune în eviden-
ţă un accentuat proces de îm-
bătrânire demografi că, pon-
derea vârstnicilor mărindu-se, 
astfel: 8,95% în anul 1990; 
12,5% în anul 2010; 15% în 
anul 2017. Prognoza pentru 
2050 este de 28,9%.

Pensionari în judeţ
Conform statisticilor Ca-

sei Judeţene de Pensii Sibiu, 
la 01.08.2022, în judeţul Si-
biu se înregistrau 80.473 
pensionari de limită de vâr-
stă, numărul acestora scă-
zând la data de 15.03.2023 
la 80.208 persoane.

În ceea ce priveşte oferta 
de servicii sociale rezidenţia-
le pentru persoanele vârstni-
ce, până la data de 15.03.2023, 
Registrul electronic unic al 

serviciilor social, consemnea-
ză la nivelul judeţului Sibiu 
un număr de 17 furnizori de 
servicii sociale acreditaţi, ca-
re administrează 19 centre re-
zidenţiale pentru persoane 
vârstnice, capacitatea acesto-
ra fi ind de 990 de locuri.

Furnizori 
de servicii sociale

De asemenea, la nivelul ju-
deţului Sibiu, până la data de 
15.03.2023, numărul tuturor 
serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice este 44, 
după cum urmează:
¤ 5 centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă medi-
co-socială pentru persoane 
vârstnice, bolnavi cronici 
în fază terminală;

¤ 19 centre rezidenţiale de în-
grijire şi asistenţă pentru per-
soane vârstnice;
¤ 3 centre de zi, de socializare 
şi petrecere a timpului liber, 
pentru persoane vârstnice;
¤ 17 servicii de îngrijire 
la domiciliu pentru per-
soane vârstnice.

Toate cele 44 de servicii 
sociale deţin licenţă de func-
ţionare şi sunt monitorizate 
periodic de Serviciul Inspec-
ţia Socială.

Controale
În partea a doua a şedin-

ţei, Agenţia Judeţeană pentru 
plăţi şi Inspecţie Socială Si-
biu a prezentat rezultatele 
controalelor efectuate în anul 
2022, în afara controalelor 

efectuate prin Ordinul Prefec-
tului nr 268/09.06.2022, rezul-
tate furnizate deja către opi-
nia publică la data de 4 octom-
brie a anului trecut. Astfel, în 
anul 2022 au fost evaluate în 
teren 9 servicii sociale desti-
nate persoanelor vârstnice, 
dintre care 1 public şi 8 pri-
vate. Evaluările efectuate în 
teren de către Serviciul Asis-
tenţa Socială s-au fi nalizat cu 
propunerea de acordare a li-
cenţei de funcţionare pentru 
6 servicii sociale, 1 public şi 5 
private. Pentru 2 servicii so-
ciale private s-a menţinut li-
cenţa de funcţionare cu dis-
punere de măsuri, 1 urmând 
să fi e reevaluat în anul 2023 
la expirarea termenului de im-
plementare a măsurilor.

Judeţul îmbătrâneşte
 Prognoza privind ponderea vârstnicilor la nivelul
judeţului Sibiu, pentru anul 2050, este de 28,9%
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De la începutul anului şi 
până în prezent au fost sem-
nate de către ministrul Dez-
voltării 12 contracte de fi nan-
ţare prin Programul Naţional 
de Investiţii ”Anghel Saligny”,

93 de proiecte depuse
În cadrul Programul Naţi-

onal de Investiţii ”Anghel Sa-
ligny”, la nivelul judeţului Si-
biu au fost depuse spre fi nan-
ţare un număr de 93 de pro-
iecte în valoare de 
930.693.157,74 lei. Ministrul 
dezvoltării, lucrărilor publice 
şi administraţiei, Cseke Atti-
la, a semnat din 27 ianuarie 
şi până în prezent, încă 12 con-
tracte de fi nanţare în valoare 
totală 92.453.980,09 lei. Con-
tractele semnate vizează rea-
bilitarea şi modernizarea stră-
zilor şi drumurilor de interes 
local şi judeţean, moderniza-
rea şi extinderea sistemelor 
de alimentare cu apă, precum 
şi extinderea reţelelor de ca-
nalizare menajeră.

În sprijinul comunităţilor
Programul Naţional de In-

vestiţii ”Anghel Saligny” are 
ca obiectiv modernizarea co-
munităţilor locale prin reali-
zarea de investiţii în infrastruc-
tura locală, drumuri judeţene 
şi locale, infrastructura de a-
pă şi canalizare, staţii de epu-
rare a apei, extinderea reţelei 
de distribuţie a gazelor natu-
rale. Prin implementarea aces-
tuia se asigură creşterea cali-
tăţii vieţii în localităţile de pe 
raza judeţului Sibiu.

Investiţii de peste 92 de milioane 
de lei în modernizarea infrastructurii

Ambulatoriul de Stoma-
tologie va consuma cu 72% 
mai puţin gaz şi energie elec-
trică din reţeaua publică. 
Consiliul Judeţean Sibiu in-
vesteşte în efi cientizarea 
energetică a clădirii.

Investiţie de aproape 
2,5 milioane de lei

Printr-un contract de 2,48 
de milioane lei semnat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lu-
crărilor Publice şi Adminis-
traţiei în luna februarie a a-
cestui an, Consiliul Jude-
ţean Sibiu va efi cientiza 
energetic clădirea Ambula-
toriului de Stomatologie din 
cadrul Spitalului Clinic Ju-
deţean de Urgenţă Sibiu.

Pentru clădirea edifi cată 
în anul 1968, se doreşte a fi  
realizate următoarele lu-
crări: termoizolarea pereţi-
lor exteriori, înlocuirea tâm-

plăriei, înlocuirea centralei 
termice şi a instalaţiilor de 
preparare şi distribuţie a 
apei calde, montarea de sis-
teme de iluminat tip led.

De asemenea, se propu-
ne a fi  instalate pompe de 
căldură, sisteme de clima-
tizare cu recuperatoare de 
căldură şi panouri solare 
pentru producerea energi-
ei electrice şi prepararea 
apei calde.

Reducerea consumului 
de gaz şi energie

„Estimările pe care spe-
cialiştii le-au făcut din per-
spectiva rezultatelor viza-
te, indică o reducere cu pes-
te 70 % a cantităţii de ener-
gie pe care o cumpărăm din 
reţelele publice. În fapt, 
toate investiţiile pe care le 
facem în imobilele afl ate în 
patrimoniul nostru devin 

mai prietenoase cu mediul 
înconjurător, prin reduce-
rea consumului de energie 
primară şi instalarea de 
tehnologii bazate pe resur-
se regenerabile”, a decla-
rat Daniela Cîmpean, pre-
şedinta Consiliului Jude-
ţean Sibiu.

În cadrul acestui proiect 
va fi  instalată şi o staţie de 
încărcare a vehiculelor elec-
trice, dotată cu două punc-
te de încărcare.

Având deja sursa de fi nan-
ţare asigurată prin Planul 
Naţional de Redresare şi Re-
zilienţă, Consiliul Judeţean 
Sibiu va achiziţiona în peri-
oada următoare serviciile de 
întocmire a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii (DALI), urmate 
de cele destinare întocmirii 
Proiectului Tehnic şi de rea-
lizare a lucrărilor.

Clădirea Ambulatoriului de Stomatologie 
va deveni eficientă energetic

1. Reabilitarea strada Gheorghe Pop de Băseşti – Municipiul 
Mediaş – 1.607.631,92 lei;

2. Proiect integrat înfi inţare sistem de canalizare cu staţie de epu-
rare, modernizare sistem de alimentare cu apă – construcţie staţie de 
tratare în comuna Poiana Sibiului, judeţul Sibiu – 29.200.000,00 lei;

3. Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Brateiu, jude-
ţul Sibiu – 10.500.000,00 lei;

4. Modernizare străzi în comuna Păuca, judeţul Sibiu – 
8.000.000,00 lei;

5. Modernizare străzi în oraşul Ocna Sibiului – 5.681.465,95 lei;
6. Reabilitarea străzi municipiul Mediaş – strada Câmpul de Jos 

şi Câmpul de Sus – 1.923.705,45 lei;
7. Canalizare pluvială în cartierul Tineretului, sat Şura Mare, 

comuna Şura Mare, judeţul Sibiu – 2.651.118,11 lei;
8. Reabilitare reţele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaş, 

Cartier Vitrometan-etapa 1 – 5.838.418,98 lei;
9. Reabilitare reţele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaş, 

Cartier Vitrometan-etapa 2 – 5.521.161,44 lei;
10. Modernizare drum comunal DC 13 – Nemşa, comuna 

Moşna, judeţul Sibiu – 10.500.000,00 lei;
11. Reabilitarea şi modernizare drumuri în localităţile Smig şi 

Giacăş, comuna Alma, judeţul Sibiu – 8.000.000,00 lei;
12. Reţea canalizare în localitatea Valea Lungă, comuna Dârlos, 

judeţul Sibiu – 3.030.478,24 lei.

Contracte semnate

Zilele trecute s-a dat 
startul lucrărilor pe stra-
da Baia de Nisip, acolo 
unde se vor construi, 
în următoarele 15 luni, 
8 imobile cu un total 
de 80 locuinţe sociale. 
Proiectul fi nanţat 
din fonduri europene 
are o valoare de peste 
35 milioane de lei. 
În toamna anului viitor, 
în blocurile noi vor fi  
mutaţi locatarii garsoni-
erelor 3 şi 5 de pe strada 
Tineretului care 
au forme legale, iar apoi 
cele două imobile 
de pe Tineretului 
vor fi  demolate.

Alex PÎNTEA

Au început lucrările la blo-
curile de locuinţe sociale de 
pe strada Baia de Nisip. 
Într-un interval de 15 luni, 
aici se vor construi un nu-
măr de 8 imobile cu un total 
de 80 locuinţe sociale. Pro-
iectul în valoare de peste 35 
milioane de lei este fi nanţat 
din fonduri europene. În 
toamna anului viitor, atunci 
când blocurile vor fi  gata, aici 
vor fi  mutaţi în primul rând 
locatarii garsonierelor 3 şi 5 
de pe strada Tineretului ca-
re au forme legale. Ulterior, 
cele două imobile de pe Ti-

neretului vor fi  demolate. 
„După cum se poate obser-
va, au început lucrările la 
blocurile sociale de pe stra-
da Baia de Nisip. Astfel, pot 
să spun că o promisiune mai 
veche a mea începe să prin-
dă contur. Apreciez că, în 
toamna anului viitor, oame-
nii care locuiesc cu forme le-
gale pe strada Tineretului 
vor putea intra în posesia 
unor locuinţe noi, pe strada 
Baia de Nisip. Blocurile de 
pe strada Tineretului cu si-

guranţă vor fi  demolate şi 
vom amenaja în zonă par-
cări, parc şi locuri de joacă 
pentru copii”, a declarat pri-
marul Gheorghe Roman.

Ce se va face
În cadrul proiectului de 

investiţii se va construi un 
ansamblu de 8 imobile cu 
un număr total de 80 apar-
tamente, dintre care 32 de 
apartamente cu 3 camere, 
32 de apartamente cu 2 ca-
mere şi 16 apartamente de 

1 cameră, respectiv a unui 
număr de 40 locuri de par-
care supraterane. În mod 
concret, lucrările preconiza-
te vor consta în realizarea 
unui ansamblu de 8 imobi-
le cu regim de înălţime par-
ter plus trei etaje, cu un nu-
măr total de 80 apartamen-
te, precum şi amenajarea in-
cintei şi racordarea imobi-
lelor la utilităţi. Se vor con-
strui două tipuri de imobi-
le, 4 imobile tip de A, cu câ-
te 3 apartamente pe nivel, 

16 apartamente de 3 came-
re, 16 apartamente de 2 ca-
mere şi 16 apartamente de 
1 cameră şi 4 imobile de tip 
B, cu câte 2 apartamente pe 
nivel, 16 apartamente de 3 
camere şi 16 apartamente 
de 2 camere.

Loc de joacă pentru copii
Un alt obiectiv dus la în-

deplinire prin intermediul 
proiectului va fi  revitaliza-
rea unui spaţiu abandonat, 
neutilizat prin crearea şi 

amenajarea unui loc de joa-
că pentru copii şi totodată 
crearea unor spaţii de re-
creere şi activităţi sportive 
pentru persoanele adulte 
din zonele marginalizate. 
Amenajările exterioare vor 
consta în amenajarea unei 
străzi de incintă şi a unui 
trotuar pe o singură parte, 
alei pietonale între clădiri, 
40 de locuri de parcare, 
branşarea imobilelor la uti-
lităţile afl ate în zonă, pre-
cum şi revitalizarea unui 
spaţiu verde defi citar, neu-
tilizat, transformat într-un 
spaţiu cu scop recreativ şi 
de agrement – spaţiu de joa-
că şi amenajarea spaţiului 
verde adiacent.

Cu bani europeni
Proiectul este fi nanţat 

prin Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020, axa 
prioritară 9, Sprijinirea re-
generării economice şi soci-
ale a comunităţilor defavo-
rizate din mediul urban. Pre-
ţul total al contractului de 
proiectare şi execuţie este 
de 35,2 milioane de lei, din 
care 621.896,64 lei sunt alo-
caţi serviciilor de proiecta-
re, iar 34,6 milioane de lei 
pentru execuţia lucrărilor. 
Durata de execuţie este de 
un an şi trei luni.

Şantier deschis pe Baia de Nisip
¤ 80 locuinţe sociale noi vor fi gata în toamna anului viitor la Mediaş
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General de brigadă, prof. 
univ. dr. ing. Ghiţă Bârsan, 
Rectorul (comandant) al Aca-
demiei Forţelor Terestre ”Ni-
colae Bălcescu” din Sibiu a 
primit, în această săptămâ-
nă, titlul onorifi c de Doctor 
Honoris Causa al Universi-
tăţii ”Lucian Blaga” din Si-
biu şi a fost votat, în Consi-
liul Local, Cetăţean de Onoa-
re al municipiului Sibiu.

Cetăţean de onoare
Consilierii locali ai mu-

nicipiului Sibiu au votat, în 
şedinţa ordinară de mier-
curi a Consiliului Local, pro-
iectul de hotărâre care se 
referă la decernarea titlu-
lui de acordarea titlului de 
Cetăţean de Onoare dom-
nului general de brigadă, 
prof. univ. dr. ing. Ghiţă 
Bârsan, proiect iniţiat de 
primarul Cora Astrid Fodor. 
În raportul de specialitate 
de două pagini şi jumătate, 
care însoţeşte proiectul de 
hotărâre, sunt enumerate 
meritele prof. univ. dr. ing. 
Ghiţă Bârsan, pentru are 
este propus pentru acest ti-
tlul onorifi c.

„Îndeplinind de mai bine 
de 11 de ani funcţia de Co-
mandant (Rector) al Acade-
miei Forţelor Terestre „Ni-
colae Bălcescu” Sibiu, si-a 
adus contributia la dezvol-
tarea învăţământului mili-
tar sibian, perpetuând şi 
consolidând această tradiţe 
a Sibiului şi standardele în-
alte de educaţie din oraş. În 
calitatea sa de conducător 
al uneia dintre cele mai pre-
stigioase instituţii de nvă-
ţământ superior din Româ-
nia, a deschis Academia Si-
biană către comunitate, im-
plicând-o în proiectele ora-
şului, în benefi ciul studen-
ţilor Academiei, precum şi 
al comunităţii. Evenimente-
le organizate de Academia 
Forţelor Terestre au devenit 
publice şi foarte apreciate 
de sibieni, multe având loc 
în afara spaţiului Academi-
ei, chiar în centrul Sibiului”, 
se arată, printre altele, în 
raportul de specialitate.

Doctor Honoris Causa
A doua zi, joi, generalul 

de brigadă, prof. univ. dr. 
ing. Ghiţă Bârsan, Rectorul 

(comandant) al Academiei 
Forţelor Terestre ”Nicolae 
Bălcescu” a primit şi titlul 
de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii ”Lucian Bla-
ga” din Sibiu, după ce Sena-
tul ULBS s-a întrunt în şe-
dinţă festivă în acest scop.

Ghiţă Bârsan conduce 
Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din anul 
2011, iar anul acesta este 
ultimul an în care deţine a-
ceastă funcţie în cadrul AFT.

Miliar de carieră
Născut în Umbrăreşti, 

Galaţi, pentru Ghiţă Bârsan 
cariera militară a fost dru-
mul clar încă de la nivelul 
liceal. Şi-a început studiile 
la Liceul militar ”Ştefan cel 
Mare” din Câmpulung-Mol-
dovenesc şi a urmat apoi 
Academia Tehnică Militară, 
Facultatea de blindate şi avi-
aţie din Bucureşti. Pentru 
specializare şi perfecţiona-
re a urmat mai multe cur-
suri în domeniul apărării şi 
securităţii naţionale, prin-
tre care cele pentru mana-
gementul resurselor de apă-
rare, cel referitor la proble-

mele actuale ale securităţii 
naţionale, precum şi cursuri 
de formator şi evaluator al 
competenţelor, chiar în cen-
trul Sibiului.

Ghiţă Bârsan şi-a înce-
put cariera în 1989, ca şef 
al atelierului de lucrări eli-
coptere, motoare şi arma-
ment la UM 01989 din Si-
biu. Timp de 4 ani, între 
1991 şi 1995, a fost prepa-
rator universitar, respec-
tiv asistent universitar la 
catedra de mecanică si teh-
nologie, Facultatea de avi-
aţie şi blindate – Acade-
mia Tehnică Militară din 
Bucureşti. În 19S5 s-a în-
tors la Sibiu şi până în 
2002 a ocupat postul de şef 
al biroului de exploatare a 
Elicopterelor şi locţiitor 
tehnic la Baza 58 Aeriană 
Elicoptere Sibiu.

Peste 30 de titluri 
şi ordine militare

În 2002 începe colabora-
rea cu Academia Forţelor 
Terestre Nicolae Bălcescu 
din Sibiu unde a fost mai 
întâi şef al Biroului Asigu-
rare Tehnico-Materială, 

apoi conferenţiar universi-
tar şi şef de catedră ”Ştiin-
ţe tehnice”. Din 2008 a de-
venit prorector al Academi-
ei militare sibiene, fi ind loc-
ţiitor al comandantului pen-
tru cercetare ştiinţifi că şi 
mai apoi prorector locţiitor 
al comandantului pentru 
învăţământ. Experienţa de 
110 ani în această institu-
ţie de învăţământ superi-

or l-a califi cat şi l-a reco-
mandat pentru a ocupa 
funcţia de Comandant şi 
Rector al Academiei Forţe-
lor Terestre ”Nicolae Băl-
cescu”, post pe care îl ocu-
pă şi astăzi.

În cariera sa profesiona-
lă a obţinut, până în pre-
sent, peste 30 de ordine mi-
litare, embleme de merit şi 
de onoare sau premii.

Două titluri onorifice într-o săptămână

Când pasiunea, talentul 
şi perseverenţa se întâl-
nesc, se nasc spectacole 
precum cel prezentat vine-
rea trecută în cadrul emi-
siunii Românii au Talent. 
Unsprezece adolescente 
din Sibiu, membre ale 
„Fabricii de Teatru”, au 
pus oraşul nostru pe lista 
talentelor naţionale prin 
obţinerea a 3 de „DA”. 
Coordonate şi ghidate 
de actriţa Laura Câmpean, 
fetele au pus în scenă tex-
tul scris de către „I’m 
Victoria Words” (Ionela 
Mihalcea), o sibiancă sta-
bilită în Olanda. Trupa 
independentă de adoles-
cenţi „Fabrica de Teatru” 
este locul în care micii 
actori îşi descoperă 
şi îşi dezvoltă talentul.

Ştefana BABA

Spectacol de teatru-dans
Tinerele cu vârsta cuprin-

să între 13 şi 17 ani au vrut 
să îşi prezinte talentul în ar-
ta teatrală şi să tragă un 
semnal de alarmă cu ajuto-
rul spectacolului de tea-
tru-dans pe care l-au pregă-
tit. „Prin acest spectacol am 
vrut să atragem atenţia a-
supra faptului că noi nu sun-
tem în societate doar un nu-
măr, cum ar fi  la catalog sau 
într-un registru”, a spus Ale-
xia-Victoria, membră a „Fa-
bricii de Teatru” de 10 ani. 
Fetele ştiu ce înseamnă pre-
siunea pe care o impune so-
cietatea, ideea că mereu sun-
tem împinşi să fi m „locul I”, 
şi că numerele ajung uneori 
să ne reprezinte, aşadar au 
vrut să accentueze faptul că 
oamenii au sentimente, pro-
pria voinţă contează şi că fi -
ecare suntem oameni înain-
te de orice.

Teatru-dans, 
o adevărată provocare

Aşa cum îi spune şi nume-
le, specializarea „Fabricii de 
Teatru” este arta teatrală. 
Momentul prezentat la „Ro-
mânii au Talent” a fost unul 
de teatru-dans, ceea ce a fost 
o adevărată provocare pen-
tru cele 11 fete. Ieşind din zo-
na de confort, au acceptat pro-
vocarea şi au dorit să prezin-
te ceva inedit, ceea ce au şi 
reuşit. Au repetat mult, s-au 
accidentat, au râs şi au plâns, 
însă toată munca lor a fost 
apreciată, încât nimeni nu 
şi-ar fi  dat seama că fetele nu 
au urmat cursuri de dans.

O experienţă 
unică, indită şi foarte 
emoţionantă

Firi sensibile, actorii tră-
iesc la intensitate maximă 

orice experienţă, iar tine-
rele şcolii sibiene de teatru 
s-au bucurat la cel mai î-
nalt nivel de toată experi-
enţa pe care le-a oferit-o 
„Românii au Talent”. 11 fe-
te pe scena emisiunii, fi e-
care a simţit altfel experi-
enţa trăită, iar 6 dintre e-
le şi-au dorit să împărtă-
şească şi cu noi cum se sim-
te să joci într-un spectacol 
văzut de întreaga ţară.

„Când eram mică mă ui-
tam cu mama la emisiune 
şi întotdeuna mi-am dorit 
să merg şi eu. Am ajuns un-
de mi-am dorit şi încă nu-mi 
vine să cred că mi-am atins 
visul din copilărie. Emoţii-
le au fost super mari”, a de-
clarat Dena.

„Eu nu mi-am imaginat 
că o să ajung vreodată la Ro-
mânii au Talent. Mă simt 

mândră şi foarte împlinită!”, 
a spus Teo.

„Mi se pare că niciodată 
n-am fost mai aproape de 
Dumnezeu decât am fost la 
această emisiune. Nu am 
simţit niciodată că trăiesc 
în prezent aşa cum am fă-
cut-o la acest spectacol. Eu 
nu am avut emoţii, simţeam 
că eu trebuie să fi u acolo”, 
a menţionat Alexia-Victoria.

„A fost clar experienţa pe 
care nu o voi uita niciodată! 
Toată echipa a fost lângă noi 
şi ne-am simţit susţinute”, 
a spus Maria.

„Pentru mine au fost foar-
te multe emoţii pe care le-am 
simţit din plin cu tot sufl e-
tul şi fi inţa mea. Eram aco-
lo şi nu mai conta nimic, to-
tul nostru era pe scenă şi 
doar spectacolul mai conta”, 
a zis Sati.

„Pentru mine a fost o 
experienţă pe care am con-
ştientizat-o după foarte 
mult timp. Eu nu realizam 
că sunt acolo, nu am rea-
lizat nici măcar când am 
privit juraţii în ochi”, a de-
clarat Alexia.

Aprecierea juriului, 
o motivaţie 
pentru actriţe

Faptul că au trecut în 
etapa următoare nu a fost 
o supriză pentru tinerele 
actriţe, deoarece munca pe 
care au depus-o nu a fost 
deloc de neglijat. Faptul 
că au obţinut 3 de „DA” şi 
au trecut în etapa urmă-
toare a reprezentat un ade-
vărat impuls pentru a de-
monstra mai multe la ur-
mătoarea probă a concur-
sului televizat.

Cum îşi manifestă 
un actor emoţiile?

Chiar dacă am crede că 
un actor îşi poate ascunde 
cu uşurinţă emoţiile, ado-
lescentele au demonstrat că 
orice trăire trebuie mani-
festată şi că lacrimile de bu-
curie apar şi în rândul ce-
lor pe care îi considerăm de 
piatră. Niciun spectacol nu 
seamănă cu altul, şi nu exis-
tă o reţetă pentru a scăpa 
de emoţii. „Înainte de spec-
tacole simt o presiune ma-
re, am emoţii, uneori chiar 
plâng! Când ajung pe sce-
nă toate emoţiile dispar, 
scena e locul cel mai fru-
mos, casa mea! Pe scenă 
fac ceea ce iubesc să fac”, 
a menţionat Dena, una din-
tre cele mai vechi membre 
ale Fabricii de Teatru. Chiar 
dacă emoţiile au fost inten-
se înainte de spectacol, du-
pă ce au ieşit de pe scenă, 

fetele au râs, au plâns şi 
au strigat de bucurie.

„Fabrica de teatru – 
familia aleasă conştient”

Laura Câmpean a format 
o adevărată familie de ac-
tori, fi ind mai mult decât 
„profa de teatru”. Ea ghi-
dează, susţine şi încurajea-
ză zilnic micile talente pe 
care le pregăteşte pentru 
marile scene ale lumii. „Noi 
ne numim La Familia, sun-
tem familia aleasă conşti-
ent pe care ne-am format-o”, 
a declarat Laura Câmpean. 
Alexia-Victoria are 17 ani, 
iar de 10 ani face parte din 
„Fabrica de Teatru”, acesta 
fi ind locul în care a evolu-
at cel mai mult, iar Laura 
a devenit o prietenă adevă-
rată pentru ea. Astfel, ado-
lescenta a declarat: „Prie-
tenia pe care o am cu Lau-
ra este cea mai lungă rela-
ţie de prietenie pe care o 
am!” Mentorul trupei de tea-
tru a recunoscut faptul că 
nu se aştepta ca o astfel de 
experienţă să ajute atât de 
mult la dezvoltatea perso-
nală: „Am simţit fi ecare emo-
ţie alături de fete, sunt mân-
dră de ele şi le susţin”

Obţinerea premiului 
cel mare, un vis care ar 
putea deveni realitate

Talentate sunt, muncitoa-
re sunt, mai au nevoie doar 
de un spaţiu unde să cree-
ze, să repete şi poate chiar 
să-şi prezinte piesele de tea-
tru. Atunci când se gândesc 
la obţinerea premiului cel 
mare, tinerele visează la un 
loc al lor, locul pe care să 
scrie mare „Fabrica de Tea-
tru”. Aşadar, dacă vor câşti-
ga, îşi doresc o casă pentru 
familia lor de artişti.

„Fabrica de Teatru” – sibience cu talent
 Sibiul a ajuns la Românii au Talent cu ajutorul a 11 adolescente devotate
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Piaţa este satul din mijlocul oraşului!Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei le găseşti la noi!

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

Consumaţi produse româneşti!
Consumaţi produse locale!

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

Perioada dinaintea săr-
bătorilor de Paşti este, 
prin tradiţie, rezervată 
curăţeniei generale de 
primăvară. Dar, atenţie! 
Aceste deşeuri nu pot fi 
aruncate oriunde.

Primăria municipiului 
Sibiu anunţă că Soma, ope-
ratorul care colectează de-
şeurile din gospodării, le 
va colecta, în cadrul cam-
paniei ce se va desfăşura 
săptămâna viitoare.

În zonele de case co-
lectarea deşeurilor volumi-
noase se va face din faţa 

porţii, în zilele în care, pe 
stradă, este programată co-
lectarea deşeurilor rezidu-
ale, în perioada 3-7 aprilie.

În zonele de blocuri, 
colectarea se va face de la 
platformele publice, după 
următorul program:
¤ Cartierele Hipodrom – 
luni, 3 aprilie
¤ Cartierele V. Aaron, 
Broscărie, Lazaret şi Guş-
teriţa – marţi, 4 aprilie
¤ Zona Gării şi cartierul Te-
rezian – miercuri, 5 aprilie
¤ Cartierele Ţiglari şi Tur-
nişor – joi, 6 aprilie

¤ Cartierele Ştrand 
şi Valea Aurie – vineri, 7 
aprilie

„Pentru a şti ce scoa-
tem la poartă sau la plat-
formă în această campa-
nie, iată câteva exemple 
de deşeuri voluminoase: 
obiecte de mobilier (cas-
nic sau de grădină), jucă-
rii de mari dimensiuni (bi-
ciclete, trotinete etc), co-
voare, saltele, tocuri de 
uşi, ferestre, mese de ma-
saj, cărucioare de copii etc” 
au transmis reprezentan-
ţii Primăriei Sibiu.

Sibienii pot scăpa de deşeurile 
voluminoase între 3 şi 7 aprilie

Administrează unul dintre 
cele mai mari grupuri ale 
suporterilor din Sibiu. 
E pasionat de fotbal 
şi încearcă să reunească 
fanii FC Hermannstadt 
sub acelaşi „acoperiş“, 
pentru a împărtăşi păreri, 
experienţe, pentru discuţii 
despre fotbalul sibian, 
pentru a-i ţine la curent 
pe suporteri cu informaţii 
din viaţa clubului. 
E o muncă fără benefi cii 
materiale, Marius Raţă 
dezvăluind că e la fel ca 
oricare fan al clubului, 
pasionat şi plătitor de bile-
te. Fortza Hermannstadt 
numără în prezent peste 
6.100 de membri.

Reporter: Cine sunteţi 
dumneavoastră, 
d-le Marius Raţă?

Mariul Raţă: Sunt si-
bian get-beget, născut în 
acest oraş în anul 1981. Am 
terminat cursurile Liceu-
lui Agricol, iar în prezent 
lucrez ca Operator CNC 
(strunguri automate). Şi, 
peste toate, sunt mare fan 
al fotbalului sibian.

R.: De unde pasiunea 
pentru sport/fotbal?

M.R.: Pasiunea pentru 
fotbal o am de mic. Am fost 
o vreme parte din fenomen, 
am şi practicat fotbalul, dar 
o mică accidentare la ge-
nunchi m-a făcut să renunţ. 
Acum regret asta. Nu am 
apucat să joc la tineret sau 
seniori. Am fost doar la un 
club de formare…

R.: Cum aţi ajuns să ad-
ministraţi un asemenea 
grup al suporterilor?

M.R.: Grupul suporteri-
lor (nr – FORTZA HER-
MANNSTADT) l-am primit 
de la cei care au înfi inţat în 

2015 echipa, în urmă cu 
aproape 4 ani. La puţin timp 
după ce acele persoane au 
fost îndepărtate de la club.

R.: Ce trebuie să fa-
ceţi? Cât timp vă ia să 
întreţineţi activitatea 
pe site?

M.R.: Ca să fi e un grup 
frumos, să se respecte echi-
pa, jucătorii, trebuie să co-
munici cu membrii grupu-
lui, să le impui unele condi-
ţii de limbaj, să nu-şi vor-
bească urât între ei şi nici 
despre jucători. Asta înseam-
nă ceva timp alocat zilnic 
grupului, atenţie la postări, 
nu e chiar uşor…

R.: Aveţi beneficii? 
Primiţi bani pentru 
munca şi timpul 
alocat pasiunii 
dumneavoastră?

M.R.: Nu, nu am niciun 
beneficiu, nu câştig nimic 
şi biletele mi le cumpăr, 
nu primesc intrare liberă 
la meciuri.

R.: Aveţi de furcă 
cu haterii?

M.R.: Încă nu am avut 
de furcă. Mai sunt unele 
scăpări, înjurături, dar 
încerc să-mi păstrez cal-
mul şi să ţin grupul pen-
tru echipă şi pentru cei 
care merită.

R.: E cel mai mare grup 
al suporterilor FC Her-
mannstadt… Sunteţi 
mulţumit cu aproape 
7.000 de membri?

M.R.: Da, este cel mai 
mare grup al suporterilor 
FC Hermannstadt, aş vrea 
să crească cât mai mult şi 
să fi e toţi pentru echipa. 
Chiar şi la înfrângeri să în-
curajeze echipa… să spe-
răm la mai bine, iar fanii 
să fi e lângă echipă mereu.

R.: Cum vi se pare FC 
Hermannstadt? Dar fot-
balul românesc de acum?

M.R.: Hermannstadt es-
te o grupare nouă, fără 

tradiţie, dar cred că echi-
pa asta şi-a căpătat res-
pectul tuturor prin evolu-
ţiile avute. 

Cât priveşte fotbalul ro-
mânesc, mi se pare că es-
te în scădere.

R.: Cum vi se pare no-
ul Stadion Municipal?

M.R.: Noua arena este 
spectaculoasă, Sibiul me-
rita un aşa stadion. Îl aş-
teptam de mult, ne-am cam 
săturat de jucat pe alte 
stadioane prin ţară (Târ-
gu Mureş, Piteşti, Mediaş)

R.: Sunteţi în legătură 
cu cei de la club?

M.R.: Da, îi cunosc 
aproape pe toţi (patroni, 
conducere, staff, jucători)

R.: Ce ar trebui făcut, 
în opinia dvs., pentru 
a spori ataşamentul si-
bienilor faţă de echipa 
oraşului?

M.R: Pff, aici ar fi mai 
multe, dar cred că mai mul-
tă comunicare cu suporte-
rii ar ajuta, un fan shop, 
ceva care să-i atragă lân-
gă echipă, întâlniri supor-
teri şi echipă, etc…

R.: Avem un oraş care 
încurajează sportul? 
Care este opinia dvs.?

M.R.: Da, aşa cred, e pă-
rerea mea că da, avem un 
oraş care e pentru sport. 
Oamenilor le place, eu de 
exemplu deabia aştept me-
ciurile de acasă, de la Si-
biu, să pot merge pe Stadi-
on. Cred că oamenii din Si-
biu iubesc echipa, iubesc 
sportul şi mai cred că o Aca-
demie mare de Sport, în mai 
multe domenii, ar fi  benefi -
că. Sunt foarte mulţi tineri 
talentaţi în toate sporturi-
le şi aşa am putea promo-
va şi copiii, dar şi Sibiul, ca 
pe un oraş în care sportul 
e apreciat cum se cuvine.

R.: Cum va termina FC 
Hermannstadt acest 
sezon?

M.R: Cu siguranţă eu cred 
că Hermannstadt va termi-
na cu bine. Avem un staff, o 
conducere şi o echipă de Pri-
mă Ligă şi nu cred că cine-
va nu poate fi  optimist, mai 
ales că a demonstrat pe te-
ren că poate bate pe oricine. 
Deci, cum ziceam, avem o 
Super Familie la Hermann-
stadt! Fortza Hermannstadt!

A consemnat 
Dan GREAVU

Fortza Hermannstadt numără 
în prezent peste 6.100 de membri.
Pasiunea n-are limite!
 Marius Raţă este unul dintre cei mai înfocaţi suporteri ai echipei 
FC Hermannstadt şi administrator al grupului suporterilor
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MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (148)  

Cel de la a cărei naştere, luni, 20 martie, se împli-
neau 203 de ani. Şi se trăgea dintr-o veche familie de 
boieri moldoveni din zona Fălciului. După ce obţine la 
Sorbona, în 1835, diploma de Bacalaureat în Litere, doi 
ani mai târziu revine în Moldova pentru o scurtă peri-
oadă de timp. Apoi, se va reîntoarce la Paris pentru a-şi 
continua studiile. Înfl ăcărat de ideile progresiste ale ti-
nerimii europene revoluţionare, intră în confl ict cu stă-
pânirea moldoveană a acelor vremuri şi este exilat la 
sud de Dunăre. Fuge de acolo şi ajunge în Transilvania. 
Va locui o vreme la Sibiu, într-o veche clădire situată 
vizavi de actualul Complex Turistic „Împăratul Roma-
nilor”. Foloseşte prilejul pentru a participa la Marea A-
dunare Naţională de pe Câmpia Libertăţii a Blajului, 
din 3-15 martie 1848. Aici erau strânşi peste 40.000 de 
români transilvăneni, în marea lor majoritate ţărani ne-
voiaşi, chinuiţi şi batjocoriţi de mai marii venetici ai Ar-
dealului, îmbogăţiţi prin chinuirea celor fără de pămân-
turi şi drepturi naţionale. De a învăţa carte şi de a se 
ruga creştineşte în limba română; de a fi  stăpâni şi ei 
măcar pe un iugăr din pământul românesc acaparat cu 
brutalitate de cei aduşi între Carpaţi de bătaia vântu-
rilor reci ale istoriei! La Blaj îi va cunoaşte pe unii din-
tre liderii mişcărilor revoluţionare paşoptise, între ca-
re pe Mitropolitul Ardealului, Andrei Şaguna, pe Epi-
scopul greco-catolic Ioan Lemeni şi pe mulţi alţi inte-
lectuali-revoluţionari: Avram Iancu, Axente Sever şi Si-
mion Bărnuţiu. Şi, astfel, lui Cuza i se întregeşte ima-
ginea de mare luptător pentru idealurile de unitate ale 
tuturor românilor. După ce este „iertat”, îndeplineşte 
mai multe funcţii ca deregător al statului. De pârcălab, 
de hatman şi de comandant al oştirii moldovene, după 
care, în două zile diferite ale lunii ianuarie a anului 
1859 (5 şi respectiv 24), este ales, succesiv, domn al Mol-
dovei şi Munteniei, devenind întâiul-domnitor al Prin-
cipatelor Unite. La afl area uneltirilor potrivinice lui ca 
domn de naţie românească, se vede obligat să plece în 
exil, rostind următoarele cuvine pilduitoare ale patrio-
tismului său înţelept: „Să dea Dumnezeu să-i meargă 
ţării mai bine fără mine, decât cu mine…Să trăiască Ro-
mânia!”. Grav bolnav, trist, îngândurat şi departe de ţa-
ră, se va stinge din viaţă la vârsta de numai 53 de ani. 
Într-un târziu, osemintele i-au fost aduse în ţară, pen-
tru a fi  reînhumate creştineşte în pământul strămoşesc 
al parcului din preajma conacului înaintaşilor săi, din 
aşezarea ieşeană Ruginoasa.

Şi o plăcută surpriză, peste ani şi ani. Datorită stră-
daniilor de laudă a doi localnici: învăţătorul Radu Tul-
bure şi cecetătoarea ştiinţifi că, istorica Olimpia Stra-
chină, în „şcoala-muzeu” a satului mureşean Habic, es-
te expus un voluminos pergament, reprodus identic du-
pă un manuscris care poartă semnătura autografă a Îm-
păratului Napoleon al III-lea al Franţei. Rândurile in-
editei scrisori îi sunt adresate Principelui Alexandru 
Ioan Cuza. Sunt gânduri de îmbărbătare, venite din par-
tea monarhului francez, după ce domnitorul a fost ne-
voit să abdice, plecând în exil, alegând ca loc de reşe-
dinţă oraşul Heidelberg, vestit centru universitar ger-
man, în care va şi muri. A trecut de atunci atâta amar 
de vreme până când, relativ de de curând, s-a găsit ci-
neva să-i eternizeze memoria pe pământ străin, prin-
tr-o lucrare de artă sculpturală. Astfel, s-a reuşit, ca 
prin demersurile Consiliului Judeţean Prahova şi a stră-
daniilor specialiştilor Muzeului de Arheologie şi Istorie 
din Ploieşti să fi e realizată, dezvelită şi sfi nţită o statu-
ie cu chipul vrednicului unifi cator de ţară, continuator 
a ceea ce a izbutit să facă, la 1600, voievodul Mihai Vi-
teazul. Autorul lucrării artistice este sculptorul ploieş-
tean Constantin Ionescu, iar sponsorul soclului este in-
ginerul Ştefan Breiller (Brăiloiu), român stabilit în ora-
şul german Karlsruhe. Monumentul este amplasat în 
Grădina Publică din apropierea hotelului „Der Europai-
sche Hof”. Pe o placă de bronz, în care a fost gravat bus-
tul domnitorului, stă scris, în limbile română şi germa-
nă, următorul text:

„În această clădire a locuit, în ultimele zile ale vie-
ţii sale, marele om politic şi patriot Alexandru Ioan 
Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite Române. 
Stins din viaţă, aici, la Heidelberg, la 15 mai 1873”. 
Aşadar, s-au împlinit, de curând, 164 de ani de la U-
nirea Principatelor Române, iar de la naşterea Princi-
pelui-Domnitor Alexandru Ioan Cuza, 203 de ani. În-
să, precum am scris mai la început, la fel ca şi în ca-
zul multor oameni de seamă ai neamului românesc, 
nici el nu şi-a găsit sfârşitul vieţii în ţara pe care a slu-
jit-o cum s-a priceput mai bine! Din nefericire, istorii-
le scrise şi nescrise ale României şi românilor sunt pli-
ne de astfel de exemple prin care se adevereşte zicala 

din popor: „Fă bine şi aşteaptă rău”! Sau: „Nici o faptă 

bună nu rămâne nepedepsită”!

„Noi ne iubim Patria şi nu ne este câtuşi de puţin ruşi-

ne de asta!”

„Limba română e frumoasă ca o duminică”!
In’memoriam, poetul Hristea (Nichita) Stănescu (n. 

31 martie 1933, Ploieşti – d. 13 dec. 1983, Bucureşti)
„56 de ani voi trăi, asemenea Colosului din Rhodos!”, 

încerca să anticipeze durata viaţii sale într-unul dintre 
versuri. Numai că din păcate, atât pentru el cât şi pen-
tru cultura română, nici măcar atâta nu a trăit, trecând 
la cele veşnic trecătoare nu numai cu şase ani mai de-
vreme, dar şi în deplină putere de creaţie. Şi totuşi avea 
să rămână în istoria literaturii române ca un poet unic 
în felul lui. Atât prin gândirea fi lozofi că cât şi prin sur-
prinzătoarea sa artă de a îmbina şi mânui cuvintele vor-
bite şi scrise. Aşadar, se împlinesc 90 de ani de la naş-
terea celui care a spus:

„A vorbi despre limba în care gândeşti, este ca o săr-
bătoare. Limba română este patria mea. De aceea, pen-
tru mine, muntele munte se cheamă, de aceea, pentru 
mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvo-
rul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.” 
„Cine eşti tu, cel care eşti,/şi unde eşti, când nimic nu 
este?”;.”; „Eminescu: Atâta să nu uiţi,/că el a fost un om 
viu,/viu,/pipăibil cu mâna (…) Atâta să nu uiţi./Numai 
atât/că El a trăit,/înaintea noastră…/Numai atât.”

Şi câteva mărturisiri mai personale. După un an de 
la debutul meu profesional ca dascăl suplinitor şi in-
structor de pioneri la cele două Şcoli Generale ale co-
munei Nocrich (cea română şi cea germană) în vacan-
ţa mare a anului 1953 m-am trezit că am ajuns în Plo-
ieşti şi că sunt „elev-învăţăcel” în ale pedagogiei copi-
lului şcolar. Eu însumi părând la chip şi la minte un 
copil ceva mai măricel, având doar vârsta de 18 ani îm-
pliniţi. Erau tocmai zilele Festivalului Mondial al Ti-
neretului şi aveam în grijă, la Snagov, 50 de elevi-pio-
nieri din două ţări socialiste: Republica Populară Ce-
hoslovacia şi Republica Democrată Germană. Ţin min-
te că într-una din acele zile i-am adus pe copii cu au-
tocarul la Ploieşti pentru a vizita, între altele, vestitul 
„Muzeu al Ceasurilor şi Orologiilor lumii”. Se nimeri-
se să ascultăm explicaţiile ghidului împreună cu un 
grup de tineri localnici. Între ei şi un băiat tare fru-
muşel la obraji şi liniştit în gesturi. Aproape timid. Cu 
părul lung, răsfirat peste umeri, cu faţa-i zâmbitoare, 
luminată de doi ochi mari căprui spre albăstrui. La 
sfârşitul periplului muzeal mi-a cerut voie dacă îl las 
să facă schimb de adrese cu un unul dintre pionerii 
străini. Ţin minte că acel băieţel era din Leipzig. Con-
versau împreună într-o engleză combinată când cu o 
fărâmă de germană când cu puţină rusă. Aşa aveam să 
aflu că ploieşteanul se numea Nichita Stănescu. Spre 
ruşinea mea de acum, recunosc că mulţi ani după ace-
ea nu am mai auzit nimic nici de el şi nici de Nicolae 
Labiş, colegul său, de mai târziu, la aşa zisa „Şcoală 
de poeţi” din Bucureşti. În schimb aveau să ştie de nu-
mele său şi de reuşitele sale creaţii poetice cei mai va-
loroşi şi exigenţi critici literari şi scriitori consacraţi 
din acele îndepărtate timpuri, între care: Mihail Sado-
veanu, Tudor Arghezi, George Călinescu, Zaharia Stan-
cu, Dumitru Perpessicius, Constantin Noica şi Ovidiu 
Crohmălniceanu. Numai ingnorantul de mine nu afla-
sem mai nimic despre el şi opera sa! Când am dat să 
mă dezmeticesc din puţinătatea minţii mele eram fie 
prea înaintat în vârstă, fie prea bătrân! Dovadă că în 
viaţă omul mereu învaţă şi moare tot neînvăţat!

-//-
Bătrânii plugari români şi saşi ai satelor de pe lunga va-

le folclorică şi etnografi că a Hârtibaciului, denumeau ve-
chiul şi frumosul lor ţinut transilvan ca fi ind cel al păsto-
rilor de vite cornute şi al cultivatorilor de grâne, cucuruze 
şi crumpene. Şi erau într-atât de harnici şi de grijulii bă-
trânii gospodari ai acelor sate dintre Sibiu, Agnita şi Sighi-
şoara încât fi ecărui anotimp al anului îi dedicau câte un 
mare târg de animale şi bucate. Şi de fi ecare dată găzduit 
de orăşelul Agnita, considerat a fi  capitala întregii văi, lun-
gă de 100 de kilometri şi străbătută, cândva, de vestitul tre-
nuleţ de marfă şi de călători „Mocăniţa”.

-//-
Am un prieten vrednic de toată lauda. Şi nu numai 

pentru că are o profesie şi o îndeletnicire tot mai rar în-
tâlnită şi practicată în această lume, dar şi că o face ne-
silit şi neplătit de nimeni. Este acel meşteşug care în-
frumuseţează locurile şi lucrurile urâţite de cei din ju-

rul lui. Şi o practică nu numai fără a-i certa pe cei vi-
novaţi, dar şi cerându-le acestora iertare pentru deran-
janta şi riscanta lui îndrăzneală. Ca urmare, nu numai 
că refuză să bage de seamă că la vremea şi vremurile 
de acum în zadar te căzneşti să fi i mai harnic cu mâi-
nile, mai ager cu mintea şi mai bun cu sufl etul decât se-
menii tăi, dar şi că ei îţi urăsc şi fi rea şi lucrarea.

-//-
Nimic mai frumos, mai plăcut şi mai emoţionant decât 

ca la bătrâneţe să ne readucem aminte de anii copilăriei. 
Un astfel de moment mi l-a prilejuit chipul imaginar al 
Măriucăi, fosta mea colegă de şcoală profesională. Eu sim-
ţeam pentru ea ceea ce părea să fi e o platonică iubirea şi 
nu spuneam nimic. Ea la fel, tăcea chitic! Până când într-o 
recreaţie mi-a făcut un semn discret să caut ceva anume 
în buzunarul drept al hainei uniformei mele şcolare. Era 
un bileţel. L-am citit, pe ascuns, şi am rămas extrem de 
fericit. Îmi scria că ar vrea să mă ajute la matematica şi 
fi zica corigenţelor mele repetate. Evident că eu mi-am lu-
at examenele. Ea, însă, s-a îmbolnăvit subit şi a murit, 
chiar la începuturile acelei vacanţe şcolare de vară. Era 
în data de 15 iunie 1950. Se împlineau 61 de ani de la 
moartea poetului Mihai Eminescu. Cu mintea puţină de 
atunci mi-am zis, în sinea mea, că în fi ecare an voi aşeza 
pe lespedea rece a mormântul său câte un bucheţel din al-
băstrelele câmpurilor moţeşti şi transilvane care îmi vor 
ieşi în cale. Iar acel emoţionant gest al readucerilor amin-
te să-l repet de tot atâtea ori câte strofe numără poemul 
eminescian Luceafărul. Acum, după trecerea a 73 de ani, 
constat cât de naiv am fost, de vreme ce sunt 96 de strofe 
la număr, a patru versuri fi ecare. Ca urmare, cărei Divi-
nităţi Cereşti să-i cerşesc o atât de lungă viaţă!? Ar însem-
na să mai trăiesc încă 23 de ani. Ori eu, luna trecută, de 
”Dragobete”, am împlinit 88 de ierni şi tot atâtea începu-
turi de primăveri. Şi cum mă tem că am să mor ca mâine, 
am să-l rog pe nepoţelul meu profesor, Cătălin, ca atunci 
când eu nu voi mai fi  să îşi aştearnă el paşii pe acel nu 
prea scurt drum al Cimitirului Bradului Munţilor Apu-
seni. Orăşelul situat pe malurile Crişului Alb al Ţebei Go-
runului lui Horea, al mormântului lui Avram Iancu şi lo-
cului naşterii părintelui-călugăr Arsenie Boca.

Ioan Vulcan-AGNIŢEANUL

Principele unificator de ţară, Alexandru Ioan Cuza 
(n. 20 martie1820, Bârlad - 15 mai 1873, Heidelberg, Germania)

Tot urcând şi coborând pe întortocheata scară a vieţii, omul din 
imaginea alăturată a păşit, de curând, 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 hota-
re de sate şi cătune a rămas încântat de oamenii care purtau în 
glasurile lor melodicitatea graiului românesc, care se îmbrăcau în 
frumuseţea straielor ţărăneşti şi se îmbunau din înţelepciunea sluj-
belor 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

Salată orientală
Ingrediente: 1 kg cartofi , 2-3 cepe, 3-4 castraveţi acri, 

50 ml ulei de măsline, 2 linguri oţet, verdeaţă, 100 g măs-
line, sare şi piper după gust

Mod de preparare: Cartofi i spălaţi bine, se pun la 
fi ert în apă cu sare. După fi erbere se răcesc, se curăţă de 
coajă şi se taie rondele. Ceapă se curăţă şi se taie ronde-
le, castraveţii se spală şi se taie rondele, verdeaţa se spa-
lă şi se taie mărunt. Din cartofi , ceapă, castraveţi, măsli-
ne, verdeaţă, sare, ulei, oţet se pregăteşte prin amesteca-
re salata, se omogenizează. Se aşează porţii în farfuriile 
de servire sau se montează în platou şi se decorează cu 
verdeaţă. În perioadele în care nu se posteşte se poate adă-
uga pe platou şi ouă fi erte tari tăiate rondele.

FABULA SĂPTĂMÂNII

Lupul şi barza
Odată, unui lup i-a rămas un os în gâtlej. Văzu în apro-

piere o barză pe care o rugă să-i scoată osul din gât cu cio-
cul ei cel lung şi îi promise o răsplată. Barza îl ajută şi îşi 
ceru apoi răsplata promisă. Lupul îi răspunse: – Ţi se pa-
re puţin lucru că te las în viaţă?

Morala acestei fabule: Să n-ai niciodată încrede-
re în ticăloşi. 

Protejează-ţi dantura
Este binecunoscut faptul că un consum exagerat de zahăr 

duce la apariţia cariilor dentare. Ei bine, nu toate dulciurile 
sunt periculoase, unele chiar protejează dinţii.

Progresul societăţii umane, pe lângă îmbunătăţirea condi-
ţiilor de viaţă, a condus şi la modifi carea alimentaţiei. Teoria 
de apariţie a cariei nu e complet elucidată, însă unul din me-
canisme ar fi  următorul: hidrocarbonatele (amidonul, zaharo-
za, glucoza, fructoza) reprezintă „hrana“ necesară microbilor 
din placa bacteriană pentru producerea de acizi; aceştia ata-
că smalţul dinţilor, demineralizându-i. În funcţie de viteză, 
cantitatea şi tipul de acizi produşi din hidrocarbonate, aces-
tea au un grad mai mare sau mai mic de cariogenitate; cel 
mai cariogen dintre ele este zaharoza.

Ce, când şi cum mâncăm dulciurile ca să avem 
cât mai puţine carii?

Dulciuri „rele“
¤ zahărul, prezentat sub formă de dulciuri lipicioase: carame-
le, nuga, dropsuri;
¤ îngheţata: temperatura scăzută se pare că modifi că struc-
tura smalţului, făcându-l mai vulnerabil la atacul acid;
¤ băuturi din citrice îndulcite: scad foarte mult PH-ul.

Dulciuri „bune“
¤ prăjiturile sunt mai puţin cariogene, deoarece zahărul este 
asociat cu grăsimi. Grăsimile sunt carioprotectoare, ele izolea-
ză ca un manşon moleculele de zahăr. Aşa se explică de ce cio-
colata este mai puţin nocivă pentru dinţi şi de ce eschimoşii 
(care au o dietă foarte bogată în grăsimi) nu au carii!
¤ mierea de albine: se solubilizează repede în cavitatea bucală;
¤ zahărul candel: conţine mult calciu şi fi er, elemente ce mă-
resc capacitatea tampon a salivei;
¤ pulberea de cacao: conţine tanin, o substanţă ce se ataşea-
ză de suprafaţa smalţului protejându-l de atacul acid.

O menţiune specială trebuie făcută pentru alimentaţia ne-
rafi nată (fructe, zarzavaturi crude): ea are un efect protector, 
deoarece curăţă mecanic dinţii, stimulează fl uxul de salivă şi, 

mai ales, pentru că ea conţine fructoză, mult mai puţin noci-
vă decât zaharoza.

În mod aparent ciudat, nu cantitatea de zahăr consumată 
este factorul cheie, ci orarul de consum. Astfel, nu se recoman-
dă ca dulciurile să fi e consumate între mese, iar dacă este po-
sibil frecvenţa consumului lor pe parcursul unei zile să fi e cât 
mai mică.

Ultimul aliment consumat la o masă are importanţă cru-
cială asupra PH-ului din cavitatea bucală. De aceea, trebuie 
făcută o menţiune specială pentru „cafeaua de fi ecare zi“: nu 
este bine să încheiem masa cu o cafea dulce şi fi erbinte, ci cu... 
brânză, deoarece ea neutralizează aciditatea bucală.

Impulsul de a consuma dulciuri se pare că este fi ziologic, 
din moment ce chiar din timpul vieţii intrauterine, fătul reac-
ţionează favorabil la creşterea concentraţiei de zahăr din li-
chidul amniotic.

POVESTIRI CU TÂLC

Bătrâna şi vasul
O femeie bătrână din China avea două vase mari, 

pe care le atârna de cele două capete ale unui băţ şi le 
căra pe după gât. Un vas era crăpat, pe când celălalt 
era perfect şi tot timpul aducea întreaga cantitate de 
apă. La sfârşitul lungului drum ce ducea de la izvor 
până acasă, vasul crăpat ajungea doar pe jumătate. 
Timp de doi ani, asta se întâmpla zilnic: femeia adu-
cea doar un vas şi jumătate de apă. Bineînţeles, vasul 
bun era mândru de realizările sale. Dar bietului vas 
crăpat îi era atât de ruşine cu imperfecţiunea sa şi se 
simţea atât de rău că nu putea face decât jumătate din 
munca pentru care fusese menit! 

După 2 ani de aşa-zisă nereuşită, cum credea el, i-a vor-

bit într-o zi femeii, lângă izvor: „Mă simt atât de ruşinat, 
pentru că această crăpătură face ca apa să se scurgă pe 
tot drumul până acasă!“ Bătrâna a zâmbit: „Ai observat 
că pe partea ta a drumului sunt fl ori, însă pe cealaltă nu?“ 

„Asta pentru că am ştiut defectul tău şi am plantat se-
minţe de fl ori pe partea ta a potecii, şi, în fi ecare zi, în 
timp ce ne întoarcem, tu le uzi. De doi ani culeg aceste 
fl ori şi decorez masa cu ele. Dacă nu ai fi  fost aşa, n-ar 
mai exista aceste frumuseţi care împrospătează casa.“ 

Morala: Fiecare dintre noi avem defectul nostru unic. 
Însă crăpăturile şi defectele ne fac viaţa împreună atât de 
interesantă şi ne răsplătesc atât de mult! Trebuie să lu-
ăm fi ecare persoană aşa cum este şi să căutăm ce este bun 
în ea. Deci, nu uitaţi să mirosiţi fl orile de pe partea voas-
tră a drumului.
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Iată-ne ajunşi şi în Dumi-
nica a cincea a Sfântului şi 
Marelui Post, când prăznu-
im pe Sfânta Maria Egiptean-
ca. Să urmărim puţin cum 
ne-a pregătit Biserica peri-
oada de trecere a Sfântului 
şi Marelui Post.

La început
Desigur, la început nu a fost 

aşa, pentru că Mântuitorul 
Hristos, înălţându-se la cer, a 
lăsat porunca iubirii de Dum-
nezeu, porunca iubirii de aproa-
pele, porunca frângerii pâinii 
şi atât.

Înainte vreme, în secolul I, 
în secolul al II-lea, creştinii se 
împărtăşeau chiar şi mâncaţi. 
De ce? Pentru că ei trăiau cu 
Dumnezeu şi nu era impor-
tantă o altfel de pregătire. Sunt 
creştinii care, dacă a fost ca-
zul, şi-au dat viaţa şi sângele 
lor pentru credinţa în Hristos. 
Sunt creştinii care au spus: 
„Da, noi credem în Iisus Hris-
tos şi nu vrem să ne închinăm 
la alt dumnezeu, străin”.

Credinţa a scăzut
Acei creştini, atunci, cu acea 

trăire, se împărtăşeau şi mân-
caţi. Apoi, trăirea şi credinţa 
au scăzut. Atunci Biserica – 
care este Trupul lui Hristos şi 
Hristos este Capul Bisericii, 
de aceea Biserica nu greşeşte, 
pentru că fără de greşeală e 
Capul ei, Iisus Hristos – a rân-
duit posturi, a rânduit peni-
tenţă (adică pocăinţă), a rân-
duit slujbă, a rânduit cele plă-
cute lui Dumnezeu spre în-
dreptarea oamenilor. Iată, ast-
fel, în Sfântul şi Marele Post: 
patru duminici pregătitoare, 
apoi şase duminici cu şase săp-
tămâni de post.

Postul
Prima Duminică este a Or-

todoxiei, a dreptei credinţe, în 
a doua Duminică ne-a învă-
ţat, prin Sfântul Grigore Pa-
lama, să conlucrăm cu harul, 
adică cu puterea sfi nţitoare a 
lui Dumnezeu. În Duminica a 
treia ne-a pus nouă toiag pu-
ternic – Sfânta Cruce, în mij-
locul postului. În Duminica a 
patra ne-a învăţat să urcăm, 
treaptă cu treaptă, scara vir-
tuţilor, de aceea a rânduit să-l 
pomenim pe Sfântul Ioan Scă-
rarul, cel care a scris o carte 
numită „Scara”. Iar astăzi, în 
Duminica a cincea, ne-a rân-
duit să o prăznuim pe Sfânta 
Maria Egipteanca. Iar Dumi-
nica viitoare serbăm Intrarea 
Domnului în Ierusalim şi sfâr-
şim postul.

Dar nu-l sfârşim de tot, 
dezlegăm numai la peşte, pen-
tru că urmează încă o săptă-
mână specială, numită Săp-
tămâna Patimilor; este o săp-
tămână în care trăim moment 
cu moment ceea ce Hristos a 
pătimit pentru noi atunci şi 
pătimeşte şi astăzi, în fi eca-

re Sfântă Liturghie – de aici 
şi marele păcat al celor care, 
nevenind la biserică, dispre-
ţuiesc Jertfa Lui.

Maria Egipteanca
De ce Biserica a rânduit ca 

într-un chip deosebit s-o prăz-
nuim pe Sfânta Maria Egip-
teanca? Iată de ce: ea a fost o 
mare păcătoasă. Nu mai ma-
re decât fetele noastre de as-
tăzi care se destrăbălează în 
discoteci şi în locuri întune-
coase, dar păcătoasă. S-a suit 
într-o corabie, pentru că a vă-
zut acolo mulţi băieţi tineri şi 
a desfrânat cu ei. Era un va-
por care mergea la Ierusalim 
cu pelerini, ca să se închine la 
Locurile Sfi nte. Pelerinajul 
acesta se făcea cu prilejul săr-
bătorii Sfi ntei Cruci, din 14 
septembrie. Acolo, patriarhul 
scotea Sfânta Cruce şi o ară-
ta poporului. Atunci a vrut şi 
Maria Egipteanca, luată aşa, 
de valul acesta de multă lu-
me, să ajungă să vadă ce se 
întâmplă în biserică, să vadă 
Sfânta Cruce. Şi n-a putut să 
intre, o putere o oprea. Toţi in-
trau, ea nu putea să intre.

În pustiu
Afară, în pridvor, era o icoa-

nă a Maicii Domnului. S-a li-
pit de icoana aceasta, a înce-
put să plângă cu amar şi a zis: 
„Maica Domnului, roagă-te Fi-
ului tău să-mi permită şi mie 
să intru în biserică şi promit 
că încetez cu păcatul şi îmi voi 
închina toată viaţa mea Fiu-

lui tău”. A ascultat Maica Dom-
nului rugăciunea ei, a lăsat-o 
să intre în biserică, unde s-a 
închinat la Sfânta Cruce, a 
mers şi şi-a mărturisit păca-
tele în Taina Spovedaniei, a 
primit dezlegare şi canon.

A luat apoi câteva pâini şi 
boabe de linte şi a mers în 
pustiu, unde a stat 47 de ani. 
Atâta s-a rugat lui Dumne-
zeu, atâta căinţă a avut pen-
tru păcatele ei, încât se înal-
ţa de la pământ atunci când 
se ruga, iar rugăciunea ei a-
părea ca un foc.

Încurajare
Biserica ne pune în Dumi-

nica a cincea din Post serba-
rea acestei femei păcătoase – 
devenită sfântă prin îndrep-
tare, căinţă şi iertare de la 
Dumnezeu – ca să ne încura-
jeze pe noi, spunându-ne că, 
orice păcat am face, putem fi  
reprimiţi în Biserica lui Hris-
tos. Vă daţi seama ce păcate 
mari făcuse ea, câţi tineri smin-
tise, pe câţi îi adusese în pă-
catul acesta al desfrânării. Aşa 
de multe păcate avea, încât bi-
serica n-o mai primea, o pute-
re o oprea să intre.

Şi cu toate acestea, a ajuns 
de se ruga fi ind ridicată de la 
pământ, în lumină ca de foc. 
Iar Biserica ne încurajează în 
Duminica aceasta, să avem 
nădejde că putem primi ierta-
re, dacă ne întoarcem, dacă 
avem căinţă, dacă promitem 
îndreptare.

Loc câştigat
Aţi mai auzit în Sfânta 

Evanghelie citindu-se despre 
rugămintea şi pretenţia fra-
ţilor Iacob şi Ioan, fi ii lui Ze-
vedeu. Ei au spus: „Doamne 
Iisuse Hristoase, dă-ne nouă 
să stăm, când vei veni întru 
Împărăţia Ta, unul de-a dreap-
ta şi unul de-a stânga”. Mân-
tuitorul Hristos le-a zis: „A 
şedea de-a dreapta şi de-a 
stânga Mea nu este al Meu a 
da”. Nu este un loc pe care ţi-l 
dă Dumnezeu. E un loc, Iaco-
ve şi Ioane, pe care ţi-l câştigi 
singur, prin efort, prin rugă-
ciune, prin căinţă, prin viaţă 
în Dumnezeu.

Prin dorinţă
Deci Mântuitorul Hristos 

nu le poate împlini această do-
rinţă. Înseamnă că a sta de-a 
dreapta sau de-a stânga lui 
Dumnezeu stă în mâna noas-

tră. Pentru că, dacă îndrep-
tăm viaţa noastră, avem a-
ceastă putere să stăm de-a 
dreapta şi de-a stânga lui Dum-
nezeu, unde vrem noi. Dar 
cum? Vrând! Am spus mereu 
că în biserică nu sunt oameni 
drepţi şi păcătoşi, sunt oameni 
care vor; pentru că drepţi şi 
păcătoşi numai Dumnezeu ştie 
care suntem şi care nu sun-
tem. Lumea nu se împarte în 
drepţi şi păcătoşi, în buni şi 
răi, în ştiutori şi neştiutori, în 
bogaţi şi săraci; lumea se îm-
parte în oameni care vor şi oa-
meni care nu vor. (…)

Valoarea sufl etului
… cei ce nu vin la biseri-

că, nu vor. De ce nu vor? Poa-
te că n-au conştientizat încă 
valoarea sufl etului. Pentru că 
sufl etul este mai puternic î-
naintea lui Dumnezeu, ca va-
loare, decât toată omenirea, 
decât toate aurăriile, maşină-
riile, decât toate frumuseţile 
lumii! Nu ale pământului, ci 
ale lumii!

Prin lume se înţelege pă-
mântul, soarele, luna, plane-
tele, stelele, universul. Aceas-
ta este lumea pe care Dumne-
zeu a făcut-o. Este lumea vă-
zută. Dar omul face parte din 
lumea văzută şi din lumea ne-
văzută: din lumea văzută – cu 
corpul şi din lumea nevăzută 
– cu sufl etul. Omul este o va-
loare atât de preţuită, încât 
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său 
ca să Se răstignească pentru 
salvarea omului.

Sarea pământului
Ce este mântuirea? Este 

moştenirea vieţii de dincolo 
întru fericire, pentru că exis-
tă şi moştenirea vieţii de din-
colo întru nefericire, întru chin, 
întru nemulţumire. Iadul şi 
Raiul încep aici, în viaţa aceas-
ta. Noi acum ne afl ăm în Rai. 
Dacă ieşim afară şi săvârşim 
păcatul, ne afl ăm în iad. Să 
ne ferim de iad şi să iubim Ra-
iul.

O zi pe săptămână sau mai 
multe zile pe săptămână, du-
pă cum e rânduiala, să fi m în 
sfânta biserică. Seara şi dimi-
neaţa să fi m cu genunchii ple-
caţi la rugăciune. Să fi m cu 
luare aminte să nu ne stricăm, 
pentru că noi suntem sarea 
pământului. Dacă şi sarea se 
strică, cu ce o să mai sărăm, 
ca să nu se strice? Noi suntem 
sarea pământului.

Să fi m exemple
Copiii noştri vor fi  ceea ce 

suntem noi. Copiii noştri sunt 
viitorul nostru. Să formăm co-
piii, să postim împreună cu co-
piii noştri; dacă murim acum, 
copiii noştri să aibă un exem-
plu de la noi, oameni tineri: 
tatăl meu postea, mama mea 
postea, mama mea făcea mân-
care aşa, bunica mea aşa pre-
para mâncare în post, aşa fă-
ceau ei. Şi atunci, chiar dacă 
în timp copilul mai alunecă, 
într-o parte sau în alta, îşi adu-
ce aminte, are exemplu. Copi-
ii noştri sunt ramuri din ră-
dăcină, din tulpină. Copiii noş-
tri vor fi  ceea ce suntem noi, 
de aceea noi nu ne permitem 
să facem nedreptate, să facem 
desfrânare, să facem înşelăto-
rie, să înjurăm pe Dumnezeu. 
De ce? Pentru că acestea toa-
te le trag din noi şi copiii noş-
tri. Adică rădăcina întotdeau-
na dă sevă şi la ramuri.

Cu multă atenţie
De aceea avem probleme 

cu copiii noştri. Toţi, aproape 
toţi. De ce? Din cauza noas-
tră, nu din cauza copiilor. Noi 
pedepsim copiii, noi batem 
uneori copiii. În chip normal, 
ar trebui ca, după ce-i batem, 
să stăm puţin deoparte şi să 
ne gândim: „De ce face copilul 

meu aşa?”. „Pentru că şi eu 
sunt la fel”. „De ce nu mă as-
cultă copilul meu?”. „Pentru 
că nici eu nu ascult de Dum-
nezeu”. „De ce copilul meu nu 
vrea să ştie de mine?”. „Pen-
tru că nici eu nu vreau să ştiu 
de Dumnezeu. Eu sunt copil 
al lui Dumnezeu, dar nu-L as-
cult pe Dumnezeu. Atunci el 
de ce să mă asculte pe mine, 
care sunt om? Eu nu-L ascult 
pe Dumnezeu, care-i Dumne-
zeu, dar am pretenţie să mă 
asculte copilul meu, care este 
copil al unui om”.

Desigur, asta nu este o scu-
ză pentru copiii neascultători, 
ci este un îndemn pentru pă-
rinţi să fi e cu multă atenţie. 
Pentru că din rădăcini sfi nte 
ies ramuri sfi nte şi din rădă-
cini compromise ies ramuri ca-
re nu dau rod.

Pedepsiţi prin copii
Dacă observaţi, părinţii nu 

sunt pedepsiţi direct, sunt pe-
depsiţi prin copii şi nepoţi. Ce 
mare durere este să-ţi fi e co-
pilul nerealizat! Şi ce mare du-
rere este să vezi că nepoţii nu 
fac nici un fel de progres, nici 
spiritual, nici material, nu au 
nicio pornire.

Aşa pedepseşte Dumnezeu. 
Dumnezeu nu bate cu parul, 
adică nu loveşte puternic. De 
ce? Din iubire. Dumnezeu aş-
teaptă 20, 30, 40 de ani. E foar-
te greu să reparăm păcatul. 
Să reţinem un lucru: păcate-
le se iartă, greşelile se trec cu 
vederea, dar obrazul nu se spa-
lă, adică urmele rămân.

Să ne ferim să ne rămână 
urmele. Pentru păcate avem 
Spovedania, pentru greşeli 
avem iertarea, ne cerem ier-
tare, dar obrazul rămâne ne-
spălat înaintea oamenilor şi î-
naintea lui Dumnezeu. Să ne 
ferim de toate acestea ne în-
vaţă Duminica de astăzi, prin 
Sfânta Maria Egipteanca.

Ce este jertfa?
În încheiere vă reamintesc 

ce înseamnă jertfă. Cain a adus 
jertfă. Abel a adus jertfă. Adi-
că din lucrul mâinilor lui, din 
munca lui, din efortul lui, a 
ars pentru Dumnezeu. Cain a 
ars ce avea mai prost. Şi zice 
că fumul jertfei lui Abel se ur-
ca la cer, iar fumul jertfei lui 
Cain se risipea, nu se urca la 
cer. Apoi au urmat legi şi legi, 
pe care Dumnezeu le-a dat cu 
aducerea jertfelor.

Preoţii, mai întâi în cort, 
apoi în templu, aduceau la in-
trare, în faţa bisericii, cum e-
ra atunci, pe o ridicătură, a-
ceste jertfe. A venit Hristos, 
S-a jertfi t pe Sine şi a desfi in-
ţat aceste jertfe.

Mila păcii
Noi jertfi m acum ceara cu-

rată de albine, untdelemnul, 
tămâia, vinul şi pâinea. Dar 
cea mai primită jertfă este mi-
la păcii, jertfa laudei. Adică ne 
jertfi m venind în biserică şi lă-
udând pe Dumnezeu, aceasta 
este jertfa.

Ce înseamnă jertfă? În-
seamnă consumarea a ceva, 
fără folos pământesc, ca recu-
noştinţă. Acum, venind la bi-
serică, n-am câştigat nimic: 
n-am câştigat bani, n-am lu-
crat pământul, n-am făcut nici 
o afacere, nimic pământesc 
n-am făcut, în schimb, datori-
tă acestei jertfe, am câştigat 
hrana sufl etului, cele cereşti.

Ne lipsim de ceva
Prezenţa noastră în biseri-

că este jertfa, noi facem jert-
fă. Renunţarea la lucru într-o 
zi este jertfă, abţinerea de la 
o mâncare sau alta este jert-
fă. Înainte, lumânările şi can-
dela foloseau la iluminat; acum 
nu mai folosesc, avem alt fel 
de iluminat, avem curent elec-

tric. De ce, totuşi, ardem lu-
mânări, de ce ardem candela? 
Pentru că vrem să aducem 
jertfă, adică ne lipsim de ce-
va, pentru Dumnezeu.

Cum e primită?
Jertfa noastră este bine pri-

mită doar dacă înţelegem ce 
este jertfa; iar dacă nu înţele-
gem, atunci fumul jertfei noas-
tre, dacă putem să ne expri-
măm aşa, nu se urcă la ceruri, 
ci se răspândeşte.

Ce aducem noi lui Dum-
nezeu? Din păcate, aducem 
ce e mai prost, ce e mai slab, 
ce e mai neputincios. De ace-
ea, îndemnăm pe cei tineri să 
se aducă pe ei jertfă acum, 
când sunt în putere. Acum să 
postim, când suntem tineri, 
acum să ne rugăm, acum să 
facem metanii, acum să ve-
nim la biserică.

Vine vremea când nu mai 
putem să aducem aceste jert-
fe, avem neputinţe, avem bo-
li, avem dureri de mijloc, de 
genunchi, de glezne, nu ne mai 
mişcăm din pat sau abia ie-
şim în curte, darămite să mai 
venim la biserică. Vine o vre-
me când nu mai ai ce să dai 
lui Dumnezeu.

Făina tinereţii
Din păcate, vremea aceas-

ta (bătrâneţea), care este mai 
liberă ca timp, este o vreme 
mai neprielnică ca putere. Şi 
atunci îndemnăm: copiii să 
postească, şcolarii să posteas-
că, băieţii, fetele, cei tineri că-
sătoriţi să postească, nu bă-
trânii. Cei care au trecut de o 
vârstă şi care au muncit la via-
ţa lor şi au apucat vremuri 
grele, unii dintre dumneavoas-
tră şi vremuri de foamete, dum-
neavoastră puteţi să nu mai 
postiţi. De ce? Pentru că aţi 
postit la tinereţe, aţi postit în 
copilărie, cât aţi fost tineri, în-
suraţi, măritate. Nu mai pos-
tiţi acum, pentru că aţi adus 
lui Dumnezeu făina tinereţii. 
Acum lăsaţi tărâţa bătrâneţi-
lor; ce aţi avut mai bun, făina, 
aţi dat-o. N-aţi dat-o? Atunci 
postiţi şi acum. Dacă n-am dat 
la timp făina, să mai dăm ce 
se poate acum.

Îndreptarea
Dar Dumnezeu ne va pri-

mi nouă jertfa aceasta, dacă 
ne vom îndrepta şi vom spu-
ne: „Iată, eu n-am postit când 
eram ca tine. Ai 21 de ani, 
eu n-am postit. Tu ai 28 de 
ani, eu nu posteam la 28 de 
ani. Tu ai 36 de ani, nu pos-
team nici la 36 de ani. Tu ai 
47 de ani, nu posteam nici 
atunci”. „De când posteşti tu, 
tată?”. „Am început să pos-
tesc şi eu de la 86 de ani în-
colo”. E bine primit şi postul 
tău, dar îndreaptă-l pe copi-
lul tău, pe nepotul tău şi spu-
ne: „N-am făcut bine că n-am 
postit la vreme!”.

Să ne dorim
Vreme este pentru tot. Vre-

me e de post, vreme e de dul-
ce. Vreme e de tristeţe, vreme 
e de bucurie. Vin Sfi ntele Paşti. 
Ce înseamnă Sfi ntele Paşti 
pentru noi? Înseamnă mânca-
re şi băutură? Nu. Înseamnă 
bucuria şi biruinţa unei peri-
oade de post. Rânduielile Bi-
sericii nu vor pieri niciodată; 
ele rămân în putere.

Vă spun toate aceste lu-
cruri pentru că de ele ţine suc-
cesul nostru; şi toată lumea 
îşi doreşte succes, să aibă spor, 
să meargă familia, să aibă ce 
mânca, ce îmbrăca, să trăias-
că bine. E bine, tot ce dorim e 
bine; dar să dorim şi această 
înălţare a noastră către Dum-
nezeu. Amin.
Părintele Nicolae Tănase 
(Titlul şi intertitlurile a-

parţin redacţiei)

ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Predică la Duminica a V-a din Post (Pocăinţa femeii păcătoase)

Să postim împreună cu copiii

(săptămâna 31 martie – 6 aprilie)
31  V Sf. Sfi nţit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei; Sf. Mc. Veniamin 

diaconul (Denia Acatistului Bunei Vestiri)
1  S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Cuv. 

Varsanufi e de la Optina (Pomenirea morţilor)
2  D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfi an şi Edesie. 

Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 
11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 
(Prevestirea Pătimirilor. Cererea fi ilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Luca 
7, 36-50 (Pocăinţa femeii păcătoase); glas 1, voscr. 9

3 L Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirier
4  M Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi Zosima
5 M Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el; Sf. Mc. Teodul 
şi Agatopod
6 J † Sf. Sfi nţit Mc. Irineu, episcop de Sirmium; Sf. Ier. 
Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie 
Sinaitul şi Platonidan

Calendar Creştin Ortodox



31 martie – 6 aprilie 2023 | Mesagerul de Sibiu  PUBLICITATE 11

Trimiteți textul prin mesaj 
la telefon 0731.361.966 (tarif normal), 

iar anunțul va apărea în următoarea 
ediție tipărită a ziarului. Oferta se 
adresează doar persoanelor fi zice.

Anunțuri GRATUITE 
prin SMS! 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea 
pentru conţinutul anunţurilor.

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

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

ANGAJĂRI

ANGAJĂM PERSONAL 
CURĂŢENIE ÎN SALA 
DE CINEMATOGRAF 
PROMENADA SIBIU: 

2000 RON + 20 BONURI 
DE MASĂ.

RELAȚII TEL.: 
0735.300.387  
0722.763.974  
031.101.21.39

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

¤ Angajez instructor școala de 
șoferi, cu sau fără experienţă. 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 
preţ convenabil, negociabil. Te-
lefon 0751-074.414

s.c. LEGOCOM IMPEX S.R.L

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

• Legătorie arhivistică
 conform legii 16/1996

•  Legătorie proiecte   

•  Recondiționat cărți

Târg de produse bio

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

legume, fructe, produse din lapte şi produse apicole.
Evenimentul este organizat de Biserica Evanghelică şi 
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SCHIMBURI

¤ Schimb casă în Porumbacu 
de Sus cu o garsonieră în Si-
biu. Tel. 0746 085573. (5.10)

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. 
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.”

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.

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

Lariana SRL si Aprov SA, in calitate de benefi ciari, cu se-
diul in jud. Sibiu. mun. Medias, str. Ighisului, nr. 3A, anun-
ta elaborarea primei versiuni a planului Construire cladiri cu 
functiuni pentru: productie, depozitare, servicii si comert, 
spatii soial-administrative, casa poarta, amenajari exterioa-
re, accese, imprejmuire, retele de incinta, fi rme luminoase 
in baza unui PUD, situat in mun. Medias, str. Garii fn. 

Prima versiune a planului poate fi  consultata pe pagi-
na de internet si la sediul Agentiei pentru Protectia Me-
diului Sibiu. Comentariile si sugestiile publicului se pri-
mesc la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Sibiu, 
din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in termen de 15 zile 
calendaristice, de la data aparitiei anuntului.
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CSU Sibiu joacă sâmbătă 
1 aprilie, de la ora 19, cu Di-
namo, un meci de o importan-
ţă capitală pentru califi carea 
în play-off, în penultima eta-
pă din Top 10. „Vulturii“ au 
înregistrat miercuri al treilea 
eşec consecutiv şi mai au un 
singur punct în faţa ocupan-
tei locului 9, primul sub linie.

Eşec la 21 puncte!
Elevii lui Rinkevicius şi-au 

supărat din nou fanii în Sala 
Transilvania, miercuri, cedând 
de o manieră categorică în fa-
ţa liderului la zi CSM CSU 
Oradea, scor 70-91 (37-38). 
„Vulturii“ n-au rezistat decât 
până la pauză. Au început din 
nou greoi, cu doar 11 puncte 
înscrise în primul sfert, în vre-
me ce Oradea şi-a făcut sim-
ţită forţa care i-a adus nu mai 
puţin de 21 de victorii la rând 
în Ligă. Prima secvenţă s-a 
încheiat 11-21, după care fa-
nii galben-albaştrilor au reu-
şit să-şi scoată favoriţii din 
„amorţeală“. CSU Sibiu a re-
cuperat formidabil, cu un run 
de 11 puncte. De la 18-28 s-a 

făcut 29-28, cu Blumbergs (7 
pct), Whelan şi Pratt (câte 2) 
în prim-plan. Echilibrul s-a 
menţinut până la intrarea la 
cabine, cu sibienii încheind re-
priza la minus 1, 37-38.

Probleme în atac
Din păcate, la reluare au 

revenit problemele noastre în 
atac, iar CSM Oradea a reu-
şit un run de 7 puncte. În 4 
minute, scorul a devenit 37-45. 
Pratt a reacţionat cu 2 punc-
te, după care un nou run de 7 
puncte al oaspeţilor, pentru 
39-52. Jocul s-a „rupt“, sibie-
nii intrând în ultima secven-
ţă cu defi cit de 10 puncte, 
52-62.

CSM Oradea i-a păstrat 
apoi la distanţă pe elevii lui 
Rinkevicius, având să consem-
năm cele 10 puncte diferenţă 
de mai multe ori, 54-64, 56-66, 
60-70 şi 62-72. A urmat apoi 
un nou run al oaspeţilor, de a-
ceastă dată de 12 puncte, ca-
re ne-a spulberat şi ultima fă-
râmă de speranţă pentru acest 
meci. La 62-84, cu minus 22 
la mai puţin de 3 minute pâ-

nă la fi nal, zarurile erau arun-
cate. S-a încheiat CSU Sibiu 
– CSM CSU Oradea 70-91 
(11-21, 26-17, 15-24, 18-29)

CSU Sibiu: Manchon Cres-
po 15 pct (1 recuperare, 1 pa-
să decisivă), Blumbergs 11 pct 
(8 rec., 1 p.d.), Uţă 10 pct. (2 
rec.), Gavriloaia 9 pct (2 rec., 
1 p.d.), Whelan 8 pct. (5 rec., 
3 p.d.), Pratt 6 pct. (4 rec., 3 
p.d.), Marinelli 6 pct (1 rec., 3 
p.d.), Dragoste 5 pct (2 rec.)

Principalii marcatori pen-
tru CSM CSU Oradea au fost 
Mark Ogden – 22 puncte (4 
rec.), Donatas Tarolis 19 punc-
te, Josh Bostic 12 puncte şi 
Stephen Holt 11 puncte.

Final cu emoţii
În urma acestui rezultat, 

CSU Sibiu coboară pe 6, cu 6 
victorii şi 10 înfrângeri, şi va 
avea parte de 2 ultime etape 
„de foc“, decisive pentru cali-
fi carea în play-off. Prima par-
tidă e programată sâmbătă 1 
aprilie, de la ora 19, în Sala 
Transilvania, „vulturii“ ur-
mând să joace o adevărată fi -
nală cu CS Dinamo Bucureşti.

„Finala“ cu Dinamo, la SibiuLiga a 4-a
FC Inter şi ACS Mediaş merg în 
continuare „braţ la braţ“ spre 
marele derbi de la finalul lunii 
viitoare, de la Sibiu. Ambele 
echipe au depăşit cu bine etapa 
a 16-a a Ligii a 4-a la fotbal.
Sâmbătă 25 martie, la Mediaş, li-
derul a încheiat 4-0 (3-0) cu 
Sparta. Goluri: Pajco (‘8, ’24 şi 
‘40), Şulea (‘74). Tot sâmbătă, sibi-
enii au trecut cu 6-0 (3-0) de AFC 
Tălmaciu, pe Stadionul Romanofi r. 
Au marcat: Stoia (4’), Şumlea 
(14’), Tineiu (32’), Standima (65’), 
Răcean (68’şi 90’)
FC Inter a jucat în formula: 
Maksym Alchynskyi – Brian 
Lemac (Gabriel Băra – 57’), 
Andrei Şumlea, Adrian Greavu 
(Andrei Belaşcu – 78’), Claudiu 
Giura (Cristian Standima – 57’), 
Daniel Tătar, Ionuţ Bratima, 
Andrei Stoia, Cătălin Tineiu 
(Raul Vochescu – 67’), 
Alexandru Barbu (Roberto 
Răcean – 67’), Ionuţ Bărculeţ.
În etapa următoare, fără Adi 
Greavu – suspendat, FC Inter va 
reveni pe teren propriu, urmând 
să întâlnească, sâmbătă 1 apri-
lie, de la ora 14, „lanterna“ CS 
Orăşenesc Copşa Mică. ACS 
Mediaş are programat meci tot 
pe terenul Sparta, sâmbătă 1 
aprilie, de la ora 11, în compa-
nia sibienilor de la Quantum/
Cuantic Arsenal.

Suporterii sibieni 
sunt aşteptaţi din nou 
pe Stadionul Municipal, 
după ce marţi au avut oca-
zia să asiste la primul meci 
internaţional de la fi nali-
zarea lucrărilor de recon-
strucţie. Selecţionatele 
U21 ale României 
şi Germaniei au încheiat 
la egalitate 0-0, în faţa 
a cca 8.000 de spectatori.

Sâmbătă 1 aprilie, de la 
ora 17, FC Hermannstadt 
întâlneşte FC Botoşani, în 
runda a 2-a a play-out-ului 
Superligii. E o nouă „fi na-
lă“ în cursa pentru evita-
rea retrogradării, ambele 
combatante sperând la o 
victorie care să le asigure 
„combustibil“ pentru fi na-
lul sezonului.

Amicale
Campionatul se reia aşa-

dar după o pauză de 2 săp-
tămâni, timp în care echi-
pa sibiană şi-a recuperat 
fotbaliştii cu probleme me-
dicale. FCH a jucat şi un 
amical „de lux“, luni, la 
campioana CFR Cluj, scor 
1-1, după un meci bun fă-
cut de elevii lui Marius Măl-
dărăşanu.

Nici FC Botoşanu n-a 
stat degeaba, câştigând la 
limită, 2-1, un amical dis-
putat în compania CSMS 
Iaşi, locul secund în Liga2.

Calculul hârtiei
FC Hermannstadt şi FC 

Botoşani au remizat de fi e-
care dată când s-au întâlnit 
în acest sezon, mai întâi 1-1 
la Mediaş, apoi 0-0, în no-
iembrie, în nordul Moldovei.

Sibienii pornesc cu pri-
ma şansă, chiar dacă pe no-
ul Stadion Municipal avem 
un bilanţ oarecum modest, 
cu 2 victorii (cu Farul şi FC 
U Craiova), 2 remize (cu 

FC Argeş şi UTA) şi 2 în-
frângeri (cu FCSB şi U 
Cluj). Ne bazăm pe faptul 
că FC Botoşani a reuşit de 
abia 3 victorii şi 4 remize, 
în 15 partide disputate în 
acest an în deplasare, ulti-
ma pe 29 ianuarie la FC 
Argeş, 0-2.

Moldovenii au oprit în-
să o serie neagră de 6 par-
tide fără victorie, chiar în 
prima etapă din play-out, 
acasă, 1-0 cu Chindia Târ-
govişte, aşa că e nevoie de 
multă muncă şi de inspira-

ţie pentru un succes sibi-
an. Şi de aportul publicu-
lui, care poate fi  decisiv în 
disputa de sâmbătă.

Bilete
Biletele pentru această 

întâlnire au următoarele 
preţuri: Peluză – 20 RON; 
Tribuna 1 – 50 RON; Tri-
buna 2 – 40 RON; Loje – 
500 ron. Program casa de 
bilete la Stadionul Munici-
pal Sibiu:
¤ Vineri, 31.03.2023, între 
orele 10:30-18:30

¤ Sâmbătă, 01.04.2023, în-
tre orele 11:00 – 15:00

Program
Programul etapei a 2-a 

din play-out: Vineri, 31 mar-
tie: Ora 21.00 FCU Craiova 
1948 – Petrolul Ploieşti; Sâm-
bătă, 1 aprilie: Ora 12.00 
UTA Arad – Universitatea 
Cluj, Ora 17.00 FC Herman-
nstadt – FC Botoşani; Dumi-
nică, 2 aprilie: Ora 13.30 FC 
Argeş – FC Voluntari; Luni, 
3 aprilie: Ora 17.30 CS Mio-
veni – Chindia Târgovişte.

Foame de puncte, cu FC Botoşani
Fotbal Club Hermannstadt ţinteşte a 3-a victorie pe noul 
Stadion Municipal Sibiu, sâmbătă 1 aprilie, de la ora 17

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

Pe scurt

Clasament

Cum ar fi ca Sibiul să-i sprijine, 
cu adevărat, pe sportivii talentaţi?
Dan GHEAVU

Am fost săptămâna trecută la Gala Sportului Sibi-
an. O mână de oameni. Atât a mai rămas. O ceremo-
nie mult prea sofi sticată pentru ce a mai rămas din 
sportul judeţean. Până la urmă au fost premiaţi cam 
toţi cei din tribună. Sportivi şi antrenori, la discipli-
ne individuale sau pe echipe, oameni din lumea spor-
tului veniţi mai degrabă să se cunoască unii pe al-
ţii. La fel ca-n ultimul deceniu, performanţe realiza-
te în marea majoritate doar de copii şi juniori.

Judeţul Sibiu suferă atunci când vorbim de sport. 
Subfi nanţat crunt, nu face deosebire de cel din întrea-
ga Românie. Sportivi în prag de a deveni mari cam-
pioni, tot mai puţini însă cu rezultate la Mondiale sau 
Europene, sunt priviţi cu uimire. Cum, la noi? Da, ei 
se nasc aici, şi au rezultate cum a zis la un moment 
dat Gică Hagi, „regele“ fotbalului românesc: „Avem 
tineri foarte talentaţi, trebuie să-i ajutăm“. E cel ca-
re are, în ultimele zile, a avut nu mai puţin de 29 de 
fotbalişti la loturile naţionale de juniori, tineret şi se-
niori. Crescuţi şi educaţi fără bani publici!

Consiliul Judeţean a încercat să le arate recunoş-
tinţă campionilor. Dar niciunul dintre premianţi n-a 
vorbit la microfon. NICIUNUL. Antrenor, conducător 
de club, sportiv… niciunul. În tribune îmi spuneau 
oameni de talie mondială că nu vor să ajungă la mi-
crofon să nu vorbească…ce nu trebuie. Decât nimic, 
e bine şi aşa. Măcar bani de deplasări să primească.

Gala de anul acesta a fost destul de tristă. Doar 
la echipele de arte marţiale şi la cea de handbal de 
la Cisnădie am văzut ceva entuziasm.

Cea mai bună performanţă din judeţ a fost obţi-
nută la o disciplină la care, acasă, nu poţi face an-
trenament în condiţii de competiţie nici măcar o zi. 
O ZI. Nu ai unde! Lipseşte un patinoar olimpic. Edu-
ard Gabriel Niţu „a spart gheaţa“ şi uimeşte lumea 
cu rezultatele sale la patinaj viteză. Dar concurea-
ză cu dublă legitimare, găsind sprijin la CSM Plo-
ieşti. La fel şi următoarele două clasate la sporturi 
olimpice, medieşencele Alexandra Hudea şi Iulia 
Mărginean, ambele de la CSŞ Mediaş, dar care alear-
gă în competiţii pentru AC „Mica Romă“ Blaj, acolo 
unde au găsit condiţii pentru performanţă.

Nu aş vrea însă să vorbesc despre lipsuri. Foşti 
olimpici sibieni susţin că ambiţia şi determinarea, 
plus câţiva oameni alături/sponsori, e sufi cient. Ieri, 
i-am văzut pe cei „aleşi“ să fi e campioni. Sunt uri-
aşi. Au un talent pe care noi toţi ceilalţi nici măcar 
nu îl bănuim. Au început să „guste“ din bucuria ur-
cării pe podiumuri, iar antrenorii lor sunt împliniţi. 
Cel puţin cât sunt juniori, nu vor recompense mate-
riale, sunt fericiţi doar să li se recunoască meritele. 
Din păcate, la trecerea spre seniorat, îi vom pierde 
însă pe toţi dacă fi rmele dintrun oraş/judeţ în plină 
dezvoltare nu le vor fi  alături.

Un moment important a fost premierea lui Daniel 
Natea, devenit cetăţean de onoare al judeţului Sibiu. Pe 
merit, având în vedere performanţele sale sportive prin 
care numele Sibiului a ajuns peste mări şi ţări. Trist e 
că sportivul, încă în activitate, nu are un sprijin din ju-
deţ aşa că a ajuns să reprezinte CS Dinamo, pentru a-şi 
continua activitatea la nivel înalt. Cam ruşinos. Un oraş, 
un judeţ îl face cetăţean de onoare pe un sportiv uriaş, 
căruia nu îi e alături în competiţii…
Şi totuşi, la Gală au fost pomenite şi nume de fi r-

me care sunt alături de sportul sibian. Unimat, 
Romgaz şi încă vreo câteva societăţi. Reprezentan-
ţii sponsorilor s-au bucurat săptămâna trecută ală-
turi de campioni. Bravo lor. Au fost însă prea puţi-
ne scaune ocupate şi prea multe goale. Şi e loc pen-
tru toate societăţile comerciale care fac profi t la Si-
biu, pentru toţi patronii care îşi câştigă pâinea aici.

Sportivii de la Gală nu ne vor cere niciodată spri-
jinul. Pentru că sunt CAMPIONI. Ei pot şi fără noi. 
Dar ce ar însemna puţin PATRIOTISM LOCAL? Mai 
mulţi sponsori sibieni care să se implice serios, să 
se alăture eforturilor unui club de a visa din nou la 
campioni mondiali? La campioni olimpici?

Gala de săptrămâna trecută mi-a stârnit imagi-
naţia. Ce-ar fi  dacă Sibiul le-ar fi  alături, cu adevă-
rat, celor talentaţi? Ce ar fi  dacă i-ar sprijini cu ade-
vărat. VĂ PASĂ? Investiţi în sport, în copiii noştri, 
dragi sibieni!

EDITORIAL
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