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Ziarul din inima orașului

Cine vor fi candidaţii pentru
funcţia de primar în 2024?

Aria Fotbal Festival ia startul
în weekend, la Cristian
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Răzvan Pop: „Cultura sibiană trebuie să
îşi găsească o casă în Biblioteca ASTRA”
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Dar de Sărbători pentru publicul TNRS
Până la alegerile locale din anul 2024 avem de aşteptat mai bine de un an, însă câteva întrebări
îi frământă pe tot mai mulţi sibieni, atunci când vine vorba de cine va prelua
în viitor frâiele Sibiului, după mai bine de 22 de ani de conducere FDGR: Cine va candida,
oare, pentru funcţia de primar al Sibiului în 2024? Între cine şi cine vom avea de ales?
Va mai candida actualul primar?
În „bucătăria internă” a fiecărui partid din Sibiu se pregăteşte, în taină, posibilul candidat
pentru funcţia de primar al Sibiului.
Mesagerul de Sibiu a încercat să afle, de la reprezentanţii principalelor partide politice din Sibiu,
care ar putea fi candidaţii pentru cea mai râvnită funcţie la nivel de municipiu, în 2024. Pagina 7

Spectacol inedit, marca BIS Teatru
„Anotimpuri” este o premieră absolută BIS Teatru, cu performeri proPagina 6 fesionişti şi amatori, de la 3 la 88 ani,
în distribuţie. Reprezentaţiile vor avea
loc sâmbătă, 26 noiembrie a.c., de la
ULBS are 4 absolvenţi
ora 12.00 şi de la ora 17.00.
ai programului Stanford University
Într-un context social în care suntem conectaţi unii cu alţii, de cele
Innovation Fellows (UIF)
mai multe ori non-stop, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare online, dar suntem totodată, în ciuda acestui fapt, de cele mai
multe ori singuri, BIS Teatru şi-a
propus să redescopere emoţia comunicării prin scrisori, aproape de neconceput astăzi, într-un exerciţiu în
care au fost implicaţi tineri şi seniori instituţionalizaţi, exerciţiu parte a proiectului cultural multianual
„Poveşti pentru bunicii noştri”.
Timp de un an de zile, din toamna
anului 2021 şi până în toamna anului 2022, douăzeci de adolescenţi aflaţi
în situaţii defavorizate, de la SOS Satul Copiilor Cisnădie şi de la Centrul
de Zi ACCES Dumbrăveni, au corespondat prin scrisori cu douăzeci de
Pagina 4 seniori instituţionalizaţi la Căminul

pentru Persoane Vârstnice din Sibiu
(Str. George Coşbuc) şi de la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Sălişte. Întreaga activitate a fost coordonată pe parcursul întregului an de
către actorii BIS Teatru Andrada Grosu şi Claudiu Fălămaş, alături de psihoterapetul Bianca Babeş şi sub supravegherea personalului celor patru
unităţi implicate în acţiune.

Inspiraţia
Scenariul spectacolului „Anotimpuri”, scris de regizorul Bogdan Sărătean, porneşte de la corespondenţa dintre tineri şi vârstnici, purtată
pe parcursul celor patru anotimpuri,
fiind totodată o transpunere liberă,
în cheie modernă a basmului „Uriaşul care se iubea doar pe sine”, de
Oscar Wilde, din anul 1888. Din distribuţia spectacolului, fac parte alături de actorii BIS Claudiu Fălămaş,
Bogdan Constantin, Andrada Grosu,
Diana Cătănescu, dansatoarea Sabrina Bărbulescu, muziciana Rafaela Fernandez Samodaiev (vioară), copiii Alin Ţiricu (12 ani), Ana Iordan

(11 ani), Denisa Maghiar (12 ani), Ionela Pop (13 ani), Sonia Leia (3 ani)
şi seniorii: Ioan Cismaşiu (88 ani),
Dimitrie Cloţan (75 ani).
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PSD contribuie la
dezvoltarea oraşului Cisnădie
Consilierii locali ai PSD din oraşul Cisnădie nu
au susţinut doar prin vot în Consiliul Local modernizarea Spitalului Orăşenesc Cisnădie, ci au avut
mai multe iniţiative care au dus la asigurarea fondurilor necesare. Proiectul vizează creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc Cisnădie, prin dotarea cu aparatură medicală a cabinetelor şi a laboratoarelor.
Să nu uite cisnădienii că unii politicieni de dreapta,
aflaţi acum la conducerea judeţului, au închis, în guvernarea PDL, spitalul din Cisnădie! PSD a fost cel care, imediat după ce a venit la guvernare, l-a redeschis
şi a investit în el!
Multe dintre proiectele derulate în oraş au fost iniţiate de consilierii PSD. Un exemplu este asfaltarea
străzii Chateau Thierry, al cărei ultim tronson urmează să fie finalizat anul viitor.
Pe strada Cetăţii, se află în curs de desfăşurare lucrările de extindere a retelei de joasă tensiune, retea
care va permite suplimentarea puterii electrice în zonă şi alimentarea cu energie electrică a mai multor
imobile nou-construite.
Un alt proiect al consilierilor PSD vizează amplasarea a patru staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice în Cisnădie şi Cisnădioara, pentru care finanţarea
va fi asigurată din fonduri nerambursabile, de Administraţia Fondului de Mediu.
Reprezentanţii PSD în Consiliul Local au propus
amplasarea unor reţele wireless în mai multe puncte
ale oraşului, care vor asigura acces gratuit la internet atât pentru cisnădieni, cât şi pentru turişti.

În prezent, consilierii PSD lucrează la un proiect
privind dotarea cu panouri fotovoltaice a cinci unităţi
de învăţământ din Cisnădie.
„Foarte important în realizarea şi promovarea acestor proiecte a fost sprijinul acordat de domnul deputat
Bogdan Trif şi de domnul subprefect Sebastian Şebu.
De asemenea, ne bucurăm de susţinerea cetăţenilor
oraşului, pe care îi aşteptăm în fiecare zi de marţi şi
vineri, între orele 17.00 şi 18.00, la sediul organizaţiei PSD Cisnădie, din strada Cindrelul nr. 27”, precizează consilierul local Gabriel Florea.
„Le mulţumesc colegilor mei din Cisnădie pentru iniţiative, dar şi domnului primar pentru faptul că am primit sprijin, atunci când a fost vorba despre proiecte care urmăresc binele comunităţii”, apreciază Bogdan Trif,
preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu.
Organizaţia Judeţeană PSD Sibiu

Inflaţia e în continuă
creştere în România
România se află printre
statele din Uniunea
Europeană în care inflaţia
a continuat să crească şi
în luna octombrie.

Rata anuală a inflaţiei în
Uniunea Europeană a continuat să crească în luna octombrie până la 11,5%, de
la 10,9% în luna septembrie,
ţările membre cu cele mai
ridicate rate fiind Estonia
(22,5%), Lituania (22,1%),
Ungaria (21,9%) şi Letonia
(21,7%), arată datele publicate, joi, de Eurostat.
Comparativ cu luna septembrie, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 11 state membre, a rămas stabilă în trei
ţări şi a crescut în alte 13 de
state membre, inclusiv în
România, de la 13,4% până
la 13,5%. Nu mai puţin de
18 state membre, printre care se numără şi România, au
înregistrat în luna septembrie o rată anuală a inflaţiei mai mare de 10%.

Franţa şi Spania,
ţările cu cea mai mică
inﬂaţie din UE
Ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale
ale inflaţiei în luna septembrie au fost Franţa (7,1%) şi

Spania (7,3%). În luna octombrie 2021, rata anuală a
inflaţiei în Uniunea Europeană a fost de 4,4% iar în
România a fost de 6,5%.
În zona euro, rata anuală
a inflaţiei a crescut de la 9,9%
în luna septembrie, până la
10,6% în luna octombrie. În
urmă cu un an, rata inflaţiei
în zona euro era de 4,1%. Pentru statele din zona euro, cel
mai semnificativ impact asupra creşterii anuale a preţurilor a venit din partea energiei, unde s-a înregistrat o
creştere de 4,44 puncte procentuale, urmată de preţurile la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări care au crescut
cu 2,74 puncte procentuale şi
preţurile la servicii care au
înregistrat un avans de 1,82
puncte procentuale. În cazul
României, Institutul Naţional de Statistică (INS) a informat anterior că rata anuală a inflaţiei a coborât la
15,32% în luna octombrie a
acestui an, de la 15,88% în
septembrie, în condiţiile în
care preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 20,58%,
cele ale mărfurilor nealimentare au fost mai mari cu
14,37%, iar serviciile au fost
mai scumpe cu 8,31%.

A doua licitaţie pentru locuri de veci din Cimitirul Municipal
Cimitirul Municipal Sibiu organizează o nouă licitaţie pentru locuri de veci.
La prima licitaţie, organizată în luna septembrie, au
fost scoase la licitaţie cele
430 de locuri disponibile,
dintre care s-au adjudecat
doar 15 locuri în această
primă procedură.
Astfel, cele 415 locuri rămase neconcesionate sunt
din nou scoase la licitaţie
de către Serviciul Public de
Administrare a Cimitirului
Municipal. Acestea sunt situate pe terenurile vacante de la intrarea principală
în Cimitir, de o parte şi de
alta a aleii principale. Un
număr de 178 de loturi sunt
formate din două locuri de
mormânt alăturate, iar 59
de loturi sunt formate dintr-un singur loc de mormânt.

Procedura
„Primul pas care trebuie făcut de cei interesaţi
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este să intre în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire. Acesta
costă 300 de lei şi poate fi
ridicată de la casieria instituţiei (Str. Calea Dumbrăvii nr. 155) de luni până vineri, între orele 8.00
– 14.00.”, explică reprezen-

tanţii Primăriei Sibiu. După achitarea taxelor, ofertele se pot depune în plic
închis până în 29 noiembrie (ora 12.00). Preţul de
pornire al licitaţiei este cuprins între 5.000 şi 10.000
de lei, în funcţie de poziţia
locului licitat.

Deschiderea publică a
ofertelor va avea loc pe data de 12 decembrie a.c., la
ora 13.00, la sediul serviciului public amintit.
Mai multe informaţii
despre procedura de licitaţie se găsesc aici: https://
icks.ro/4rm1

Licitaţie pentru căsuţele de la Grădina Zoologică
Primăria Sibiu, prin Serviciul Domeniul Public,
scoate la licitaţie publică,
în vederea închirierii, a 9
din cele 15 căsuţe pentru
comerţ, amplasate pe aleea de la intrarea în Grădina Zoologică.
Comercianţii vor putea
vinde aici produse hand-made, dar şi alimentare, în anumite condiţii. Obiectul activităţii comerciale va fi specificat în actele care se depun în momentul ofertării.

Ce trebuiesă facă
cei interesaţi
Cei interesaţi pot obţine caietul de sarcini con-

tra cost (50 de lei), de la
sediul Serviciului domeniul Public din Piaţa Mică nr. 22. Fiecare căsuţă
are o suprafaţă de 12 metri pătraţi, iar preţul de
pornire al licitaţiei este de
5.262 de lei/an. Contractul
de închiriere se va încheia pe o perioadă de 3 ani.
Deschiderea plicurilor
se va face în două etape, în
6 şi 12 decembrie 2022, la
Teatrul Gong.
Toate informaţiile precum şi documentele necesare participării la licitaţie se găsesc aici: https://
spadpp.sibiu.ro/site/detail/822
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Raluca Turcan: „Cele aproape 3 miliarde de lei
contractaţi până acum şi care ajung în Sibiu, din fonduri
europene, vor îmbunătăţi calitatea vieţii sibienilor”
Astăzi doresc să vorbesc despre creşterea calităţii vieţii în Sibiu, prin proiecte destinate oamenilor. Banii acordaţi
judeţului Sibiu prin proiecte acceptate
la finanţare pe fonduri
europene nu sunt îngropaţi în asfalt,
în canalizări şi în clădiri.
Destinaţia lor finală este îmbunătăţirea
calităţii vieţii sibienilor
şi cred că acest lucru trebuie subliniat.

În ultima vreme s-a discutat mult despre sumele imense de la Uniunea Europeană, însă foarte puţin s-a vorbit efectiv
de beneficiile lor pentru locuitori.
Faptul că se vor investi 300 de milioane
de lei în Aeroportul Sibiu, asta înseamnă direct servicii mai bune, o capacitate mai mare a aeroportului, condiţii mai sigure de operare. Iar de aici – maih mulţi călători, mai
mulţi turişti, o mai bună imagine a Sibiului, mai multe servicii şi la o calitate mai bună a vieţii tuturor sibienilor.
Acelaşi lucru ar putea fi spus despre milioane de euro investiţi în crese, scoli, grădiniţe, spitale, biserici fortificate, cămine
culturale retele de apa, canalizare şi drumuri, inclusiv de formare de forţa de munca şi integrate socială. Per ansamblu înseamnă civilizatie! Aceştia sunt banii comunităţii, bani care, fără finanţare de la
Uniunea Europeană, ar fi fost foarte greu
sa fie alocati din bugetele naţionale, judeţene sau locale.
Sunt câteva exemple, însă ar trebui să vedem toate aceste investiţii în această cheie.
Sibiul beneficiază de 265 de contracte
de finanţare în exerciţiul financiar între
2014-2020, prin cele cinci programe principale, în sumă totală de 2,99 de miliarde
de euro. Din aceşti bani, 2,11 miliarde de
euro reprezintă finanţarea europeană, de
departe cea mai mare sumă absorbită de
judeţul Sibiu, vreodată, în istoria sa.
Sibiul merită pe deplin aceşti bani,
iar eforturile echipei PNL se văd inclusiv în aceste cifre:
Sunt deja finalizate 118 de proiecte în
valoare de 494,9 milioane de lei, cele mai
multe, 80, (311 milioane de lei) fiind prin
Programul Operaţional Regional.
Mai sunt în derulare alte 147 de proiecte,
în valoare totală de 2,49 de miliarde de lei.
Cele mai importante sunt prin POIM – 29,
în valoare de 1,24 de miliarde de lei şi prin
POR – 89, în valoare de 1,08 miliarde de lei.
¤ Programul Operaţional Infrastructură
Mare (POIM) – 1,010 miliarde de lei, finanţare europeană
¤ Programul Operaţional Regional (POR) –
1,005 miliarde de lei, finanţare europeană
¤ Programul Operaţional Capital Uman
(POCU) – 100,49 milioane lei, finanţare europeană
¤ Programul Operaţional Competitivitate (POC) – 115,18 milioane de lei, finanţare europeană
¤ Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) – 15,78 milioane de
lei, finanţare europeană
În perioada mandatului meu de vicepremier am realizat cea mai consistentă formă a
PNRR, iar datele pe care le prezint acum arată exact acest lucru. Nu este vorba de munca
unui singur om, categoric, dar împreună cu Guvernul am sprijinit ca aceste proiecte să ajungă în localităţile şi instituţiile publice din judeţ.
E vorba de o muncă susţinută alături
de primari, de preşedintele Consiliului Judeţean, pentru a puncta exact problemele
reale ale judeţului şi ale fiecărei localităţi
în parte. Deşi la final pare că lucrurile au
decurs uşor, că banii se rostogolesc oricum,
în spate se află zile de muncă, vizite în teren, dialog, diplomaţie, argumente.
Ştiu că am făcut mult bine Sibiului şi sibienilor în anii tulburi provocaţi de pandemie. 9,8 miliarde lei ai fost alocati doar pentru spitale şi şcoli!

Când toată lumea era speriată de situaţia provocată de COVID, am căutat soluţii şi fonduri pentru a consolida infrastructura din sănătate. Am atras fonduri europenele pentru dotarea spitalelor, decontarea de cheltuieli pe perioada de pandemie,
renovarea de spitale şi secţii spitaliceşti,
dotarea şcolilor cu echipamente de protecţie şi echipamente tehnice pentru desfăşurarea cursurilor online.
În mandatul meu de viceprim-ministru, împreună cu ministrul fondurilor
europene, Marcel Boloş, am lansat schema de dotare cu aparatură medicală a
spitalelor din toată ţara. A fost o decizie bună luată în plină criză COVID, iar
rezultatele se reflectă în calitatea actului medical.
Doar prin această schemă de finanţare
la Sibiu au ajuns echipamente în valoare
de 4 milioane de euro. Sunt bani care au
făcut diferenţa între viaţă şi moarte. Am
promis că vom folosi fiecare euro din banii
puşi la dispoziţie de UE pentru sănătate şi
ne-am ţinut de cuvânt.
Spitale care au accesat fonduri europene pentru consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 (POIM 2014- 2020):
• Spitalul General Căi Ferate Sibiu –
8,785,264.13 lei
• Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu21,400,077.20 lei
• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu – 35,877,237.84 lei
• Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu –
7,654,780.83 lei
• Spital Municipal Mediaş (Corp1, Corp2)
– 737,128.38 lei
• Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu” –
329,007.00 lei
• SCJU Sibiu – II – 10,401,817.20 lei
• Unitatatea de Asistenţă Medico-Sociala
din Orasul Agnita” – 1,027,140.36 lei
• Spitalul Municipal Mediaş –
19,063,083.03 lei
• Spitalul Orăşenesc Cisnădie –
35,505,071.62 lei
• Spitalului Orăşenesc Agnita –
2,968,931.00 lei
• Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu – 2,516,787.38 lei
• Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu –
442,809.99 lei
Prin toate aceste proiecte s-au dotat
spitale cu aparatură medicală şi materi-

ale specifice derulării actului medical. S-a
îmbunătăţit infrastructura sanitară, s-au
consolidat clădiri şi s-au cumpărat cele
mai noi echipamente medicale, inclusiv
dezinfectanţi şi medicamente.
Unităţi de învăţământ din UAT-uri
din judeţul Sibiu care au accesat fonduri europene în vederea gestionării
situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2:
• Agnita – 2,961,571.00 lei
• Marpod – 140,455.00 lei
• Răşinari – 468,301.30 lei
• Hoghilag- 503,449.34 lei
• Dumbrăveni – 927,253.44 lei
• Târnava – 1,199,585.99 lei
• Laslea – 440,582.07 lei
• Mediaş – 6,090,933.92 lei
• Ocna Sibiului – 480,963.09 lei
• Valea Viilor – 261,030.27 lei
În plină criză sanitară am căutat să găsim soluţii concrete la provocările aduse
de pandemie. Instituţiile esenţiale precum
spitalele şi şcolile nu puteau fi puse pe pauză. Ele trebuiau sprijinite cu fonduri, nu
cu promisiuni sau credite bugetare.
Fondurile europene au fost o „gură de
oxigen” atât pentru bugetele locale, cât
şi pentru şcolile şi spitalele care au putut să-şi desfăşoare activitatea în condiţii deosebite.
Le mulţumesc tuturor primarilor, alături de conducerea CJ Sibiu, şi directorilor de şcoli şi spitale care au depus aceste cereri de finanţare şi au reuşit să rezolve problemele grave apărute în sistem.
Echipamentele medicale, renovările şi investiţiile din această perioadă vor rămâne şi
pentru următorii ani şi vor face diferenţa.
Cel de-al doilea subiect pe care doresc
să-l abordez reprezintă principiile liberale de la care PNL nu poate să abdice in
măsurile privind pensiile şi salariile, chiar
dacă traversăm un context dificil:
¤ Stimularea celor care muncesc. Salariul
trebuie să rezulte din productivitatea muncii şi din calificarea profesională a angajatului. Ar fi îmbucurător să aflăm că, din negocierile care s-au purtat şi care vor continua în Consiliul Tripartit, salariul minim
va fi majorat la o valoare de 3.000 de lei.
Chiar dacă avem certitudinea că salariul minim va creşte, rămâne un mare semn de întrebare cu privire la evoluţia salariului pentru persoanele care
au calificări înalte: profesori, ingineri,

cercetători. Nu cred că ne dorim o egalizare salarială în România şi nici o destimulare totală a tinerilor de a urma
toate treptele sistemului de învăţământ.
România are nevoie de o clasă de mijloc
puternică, pentru care s-a făcut foarte
puţin în ultima vreme. Dacă unii încă
îşi mai pun întrebări de ce tinerii valoroşi continuă să plece din ţară, ar trebui să reflecteze la nivelul salarial pentru cei calificaţi!!!
¤ Pensia bazată pe contributivitate. Este
deosebit de important să nu se abdice de
la acest principiu, pentru că ar fi profund
nedrept ca o persoană care a muncit peste 40 de ani să aibă venituri similare cu o
persoană care nu a realizat nici stagiul minim de cotizare de 15 ani!!! Se încheie anul
şi nu cunoaştem nicio propunere concretă
a ministerului muncii cu privire la pensiile speciale şi diminuarea inechităţilor dintre pensionari!! Am lăsat proiecte la minister, care pot reprezenta o bază de plecare pentru actualul ministru.
¤ Respectarea legii. Majorarea pensiilor
care să acopere în integralitate rata inflaţiei nu este numai o obligaţie morală, ci şi
una legală! O majorare cu 15% a punctului de pensie este posibilă bugetar în anul
2023. Ne încadrăm fără probleme şi în deficitul bugetar asumat, precum şi în plafonul de 9,4% din PIB, despre care tot se
vaită ministrul muncii.
NU PUTEM ACCEPTA la nesfârşit ca
pensiile contributive să nu beneficieze
de majorarea meritată, în timp ce pensiile speciale rămân încă neatinse, inechităţile persistă, iar pensia minimă pare să fie privilegiată în raport cu pensionarii care au muncit toată viaţa.
¤ Protecţia socială a statului să fie ţintită către persoanele vulnerabile. Ca ministru al muncii am susţinut cu putere
că asistenţa socială a statului român
trebuie direcţionată către persoanele aflate în dificultate, nu oricui. În mandatul meu de ministru, am demarat şi susţinut programe de sprijin de tipul one-off,
sume de sprijin, însă pentru persoanele vulnerabile, cu venituri mici. Este
foarte grav, periculos chiar şi profund
inechitabil să se discute în spaţiul public despre generalizarea acestui tip de
ajutoare! Voucherele sau alte tipuri de
ajutoare pot fi soluţii punctuale. Însă
nu măsuri de creştere a veniturilor pe
termen lung. Nu putem accepta ca o politică ce trebuie să fie ţintită să devină
regulă generală.
¤ Supra-impozitarea muncii part-time.
Sunt deosebit de nemulţumită, chiar revoltată, de faptul că această anomalie fiscală, această măsură nedreaptă, continuă
în România, cu PNL la guvernare.
Am iniţiat, atât la Senat, cât şi la Camera deputaţilor, amendamente pentru
eliminarea acestei măsuri păguboase! Îmi
este greu să înţeleg de ce NU am ÎNVĂŢAT DIN GREŞELILE TRECUTULUI!
Alaturi de colegi din PNL ne-am luptat şi am eliminat această măsură toxică în anul 2020. Ieri însă, la votul din
Parlament a fost acceptata. Doar 15 voturi au lipsit celor care au înţeles cât rău
face oamenilor această supra-impozitare: mii de oameni au fost forţaţi să muncească la negru, fără drepturi de pensie
şi fără asigurări sociale, bugetul de stat
şi cel al asigurărilor sociale pierzând pe
termen lung milioane de lei anual şi tot
mai mulţi agenţi economici români sunt
împinşi către dispariţie (să ne uităm la
numărul de firme româneşti intrate în
insolvenţă – faţă de primele opt luni din
anul trecut, numărul afacerilor cu probleme a crescut cu 9.835).
Deputat Raluca Turcan,
Preşedinte PNL Sibiu
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„Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din comuna Răşinari în
vederea gestionării situaţiei pandemice generate de virusul SARS COV2“
cod proiect SMIS 145568
Comuna Rășinari a semnat în data de 30 mai 2022 contractul de finanţare pentru
proiectul: „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din comuna Răşinari în vederea gestionării situaţiei pandemice generate de virusul SARS COV2“,
în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară
9 Protejarea sănătăţii populaţiei in contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Obiectiv specific 9.1 Creșterea capacităţii de gestionare a crizei snaitare COVID-19 , număr
contract 1491/30.05.2022.
Valoarea totală a contractului este de 468.301,30 lei, asistenţa ﬁnanciară nerambursabilă ﬁind ﬁnanţată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.
Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.
Obiectivul general al proiectului: Asigurarea desfășurarii în bune condiţii a serviciului
public de educaţie prin asigurarea de echipamente de protecţie medicală precum și alte
echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Obiectivele speciﬁce ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului general, sunt:
1. Dotarea Scolii ”Octavian Goga” din Rasinari si a structuriii apartinatoare – gradinita- cu echipamente de protectie de tip masti, dezinfectant, viziere etc in contextul
pandemieie de coronavirus pentru a preveni raspandirea noului coronavirus SARS-Cov-2
in randul comunitatii din Rasinari
2. Dotarea Scolii S.P. Barcianu din Rasinari si structurilor apartinatoare (gradinita, scoala din Prislop, gradinita din Prislop) cu echipamente de protectie de tip masti, dezinfectant,
viziere etc in contextul pandemiei de coornavirus pentru a preveni raspandirea noului coronavirus SARS-Cov-2 in randul comunitatii.
3. Asigurarea serviciilor de management de proiect/ achizitii proiect
4. Asigurarea serviciilor de audit in vederea asigurarii unei piste de audit de catre un
auditor independent
5. Asigurarea actiunilor de publicitate obligatorii conform manualului de identitate vizuala pentru proiectele ﬁnantate din fonduri europene

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:
1. Asigurarea echipamentelor necesare in contextul pandemiei de COVID 19 pentru unitatile de invatamant de stat preuniversitar si anume Scoala O. Goga si Scoala SP Barcianu cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 70.000 bucati de masti de unica folosinta pentru a acoperi necesarul pentru desfasurarea activitatilor didactice
timp de mai multe luni.
2. Asigurarea echipamentelor necesare in contextul pandemiei de COVID 19 pentru 2
unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 8 bucati de statii de dezinfectat care vor ﬁ amplasate la intrarea in unitatile de invatamant.
3. Asigurarea dotarilor necesarea in contextul pandemiei de coronavirus pentru 2
unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 8 termoscanere care vor fi amplasate la intrarea in unitatile de invatamant.
4. Asigurarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de coronavirus
pentru 2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structruile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 480 litrii de dezinfectat pentru suprafete.
5. Asigurarea masurilor sanitare de protectie in contextul pandemiei de coronavirus
pentru 2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 480 litrii de dezinfectat pentru tegumente
6. Asigurarea dotarilor necesare in contextul pandemiei de coronavirus pentru 2 unitati
de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin
achizitia a 50 dozatoare cu senzor pentru dezinfectant.
7. Asigurarea dotarilor necesare in contextul pandemiei de coronavirus pentru 2 scoli de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 1200 pachete cu servetele cu alcool pentru dezinfectat suprafete
8. Asigurarea echipamentelor necesarea in contextul pandemiei de coronavirus pentru
2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 30 cutii de manusi de unica folosinta
9. Asigurarea echipamentelor necesarea in contextul pandemiei de coronavirus pentru
2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 100 viziere de protectie
10. Asigurarea echipamentelor necesarea in contextul pandemieie de coronavirus pentru 2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna
Rasinari prin achizitia a 50 de covoare dezinfectant la intrarea in ﬁecare sala de clasa.
11. Asigurarea echipamentelor necesarea in contextul pandemiei de coronavirus
pentru 2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare
(scoala din Prislop, gradinita din Prislop) din Comuna Rasinari prin achizitia a 5 lampi bactericide
12. Asigurarea echipamentelor necesarea in contextul pandemiei de coronavirus pentru 2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna
Rasinari prin achizitia a 30 combinezoane
13. Asigurarea dotarilor necesare in contextul pandemiei de coronavirus pentru 2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari
prin achizitia 5 corturi pentru activitati exterioare
14. Asigurarea echipamentelor necesare in contextul pandemiei de coronavirus pentru
2 unitati de invatamant de stat preuniversitar cu structurile apartinatoare din Comuna Rasinari prin achizitia a 8 recipiente pentru colectare selectiva a deseurilor
15. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiecte finantate
din fonduri europene, conform manualului de identitate vizuala, prin publicarea unui
comunicat de presa la inceputul proiectului si a altui comunicat la finalul proiectului
16. Asigurarea unei piste de audit si certiﬁcarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.
17. Asigurarea gestionarii corespunzatoarea a procesului de implementarea a proiectului prin servicii de management de proiect/achizitii proiect

Proiect coﬁnanţat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT-EU
prin POIM 2014-2020
Date de contact:
Adresa: comuna Rășinari, Str. O. Goga nr. 1520, judeţul Sibiu, România, cod poștal 557200
Telefon/Fax: +4 0269.557.200
E-mail: primaria.rasinari@yahoo.com

Aria Fotbal Festival
ia startul în weekend,
în comuna Cristian
¤ Peste 400 de copii din judeţul Sibiu şi din mai multe
oraşe din ţară vor participa, în următoarele trei
săptămâni, la prima ediţie a Aria Fotbal Festival.
Evenimentul pecetluieşte
colaborarea dintre Aria şi
Asociaţia Sportivă ERRO.

Eveniment
dedicat copiilor
Sâmbătă va debuta, la
Sala Sporturilor din Cristian, prima ediţie a competiţiei Aria Fotbal Festival. Evenimentul, organizat de Aria Sibiu în parteneriat cu Asociaţia Sportivă ERRO, se adresează copiilor şi se va desfăşura pe
parcursul a trei weekenduri. Sunt aşteptaţi să participe la competiţie aproximativ 400-450 de copii
din mai multe localităţi
din Sibiu, dar şi tineri care activează în cadrul unor
cluburi sportive din Timişoara, Cluj-Napoca sau Haţeg. Competiţia de fotbal
în sală se va desfăşura pe
cinci categorii de vârstă,
cei mai mica adresându-se
copiilor sub 7 ani.
„Aria Fotbal Festival este primul eveniment care
se desfăşoară în urma parteneriatului încheiat între
Aria şi Clubul ERRO, un
parteneriat care va dezvolta un concept de încurajare la un mod de viaţă sănătos în rândul copiiilor.
Toate jocurile din această
competiţie se vor desfăşura la Sala Sporturilor din
Cristian. Pe această cale
dorim să mulţumim Primăriei şi Consiliului Local din
comuna Cristian, precum
şi partenerului tehnic care
ne este apropape, jsport.
ro”, a declarat coordonatorul Asociaţiei Sportive
ERRO, Andrei Benedek.

ANDREI BENEDEK | coordonator Asociaţia
Sportivă ERRO
„Am primit deja confirmarea scrisă a celei
mai puternice academii de fotbal din Serbia
care au confirmat prezenţa cu juniori de la
patru categorii de vârstă la acest
eveniment. Tot în cadrul acestui turneu
internaţional, sperăm să inaugurăm şi loja
de la noul Stadion Municipal Sibiu, loja
care îi va purta numele regretatului
profesor şi antrenor sibian de fotbal, Virgil
Lăcătuş, fapt pentru care vrem să
mulţumim Primăriei Sibiu dar şi
consilierilor locali care au aprobat cererea
de supunere la vot a iniţiativei venite din
partea Clubului ERRO Cristian“

Parteneriat
pentru cinci ani
”În ultimii ani, brand-ul
Aria este un suporter activ în
sportul sibian şi nu numai.
Este o mândrie pentru noi să
fim susţinători ai sportului, al
unui stil de viaţă sănătos în
rândul comunităţii sibiene dar
şi în tot judeţul. Depunem
eforturi în evenimentele pe
care le organizăm. Ne bucurăm foarte mult pentru acest
parteneriat, pentru acest nou

concept de eveniment la care
luăm parte” a declarat Sergiu
Lazar, Director Comercial &
Marketing al Aria Sibiu.
Parteneriatul dintre Aria
Sibiu şi Ascociaţia Sportivă
ERRO se va desfăşura pe
perioada a cel puţin cinci ani
şi va cuprinde mai multe
evenimente, peintre care şi
a doua ediţie a Turneului
Internaţional de Fotbal ”Virgil Lăcătuş Trophy”, care va
avea loc în luna martie, 2023.

ULBS are 4 absolvenţi ai programului
Stanford University Innovation Fellows (UIF)
În luna iulie a acestui an,
patru studente ale Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu au fost admise la un
program al Universităţii
Stanford, intitulat ”University Innovation Fellows”
(UIF). Procesul pentru formarea echipei, completarea
aplicaţiei şi etapa de interviu s-a desfăşurat pe parcursul a 4 luni.
Astfel, începând cu luna
septembrie, timp de 6 săptămâni, echipa formată din
Ana-Maria Chiva, Iulia Elena Coman, Alexandra Maria Şuşoiu şi Raluca Mihaela Bârsan a urmat cursuri
online, iar în data de 25 octombrie studentele au absolvit cu succes programul,
primind calitatea de University Innovation Fellows.
Pe parcursul programului de formare studentele au

primit susţinere din partea
unui mentor din Japonia, în
calitate de Stanford UI Guide, şi a patru mentori din
ULBS: prof. univ. dr. Mihaela Herciu, lector dr. Anca
Şerban, prof. univ. dr. Andrei
Terian şi dr. Vlad Pojoga.

Selecţia
Scopul UIF este de a capacita studenţii pentru a deveni scânteia dezvoltării
unor proiecte în propria universitate, cu ajutorul unor
mentori din Stanford şi din
universităţile selectate în
program. Pornind de la acest
scop, ULBS D-School a lansat în lunile aprilie şi mai
două apeluri intitulate „Crezi
că poţi schimba lumea cu o
echipă de studenţi?”. Apelurile se adresau studenţilor
interesaţi să aplice la programul UIF organizat de In-

stitutul Hasso Plattner de
Design (cunoscut ca Stanford d.school). Deşi în SUA
mentorii din universităţi
numesc patru studenţi (uneori din cadrul aceleaşi facultăţi) pentru a forma o
echipă de candidaţi, în
ULBS apelul a fost lansat
către toţi studenţii, în prima etapă fiind selectat un
doctorand (iniţiator al proiectului) şi două studente
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane. Pentru
locul rămas disponibil, în a
doua etapă au concurat cinci
candidaţi Selecţia a fost făcută atât pe baza răspunsurilor scrise în aplicaţie,
cât şi în urma unui atelier
în care patru din cei cinci
aplicanţi şi-au prezentat
propunerile şi au colaborat
pentru a îmbunătăţi proiectul altui coleg.
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Răzvan Pop: „Cultura sibiană trebuie
să îşi găsească o casă în Biblioteca ASTRA”
Biblioteca ASTRA are,
începând din luna aprilie
a acestui an, un nou director, în persoana istoricului
Răzvan Pop. La aproape
opt luni de la preluarea
mandatului, Mesagerul
de Sibiu a stat de vorbă
cu noul director pentru
a afla mai multe despre
proiectele şi planurile
pe care le doreşte
implementate în cadrul
Bibliotecii ASTRA.

Rep.: Domnule Director,
până a veni la Biblioteca
ASTRA, eraţi Director
la Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor.
Cum aţi luat deizia
de candida la funcţia
de director al bibliotecii?
Răzvan Pop: Sincer, pe
primul loc a stat dorul de casă. Întotdeauna mă simt legat de Sibiu şi am preferat să
lucrez pentru comunitatea sibiană şi în acelaşi timp activitatea de la oficiul ORDA era o activitate care nu era în
specializarea mea, era prea
bine aşezată. Eu acolo am venit cu un program de educare care, din păcate, am văzut
că a şi fost anulat deja.
De aceea, în momentul în
care am văzut că Biblioteca
ASTRA are nevoie de un manager, şi am văzut că îndeplinesc standardele solicitate, am zis „De ce nu?”. Şi iată-mă aici, cu concurs, cu
plan de management, cu tot.
Rep: Cum se împacă
actuala funcţie
de director al Bibliotecii
ASTRA cu meseria dvs.
de bază, cea de istoric?
R.P.: Se împacă foarte bine. La un moment dat mă şi
întreba cineva din Bucureşti,
după ce concursul a fost câştigat şi a fost anunţat public,
deci urma doar să semnez actele, „Dar cum, te duci la o bibliotecă?”. Acum, pe lângă faptul că nu se pune problema „la
o bibliotecă” pentru că este o
instituţie foarte importantă,
i-am explicat respectivului că
Biblioteca ASTRA din Sibiu nu
este „doar” o bibliotecă, are şi
un institut de cercetare, are şi
un muzeu, acum are şi un laborator de conservare restaurare la care lucrăm să îl dezvoltăm, are şi o tipografie, şi o
editură, şi un hub cultural, şi
spaţii de conferinţe, şi aşa mai
departe. Deci are mult mai
multe elemente de activitate
culturală. La care răspunsul a
venit „păi tu nu te duci doar la
bibliotecă”, şi am răspuns „Ba
da, mă duc la o bibliotecă, dar
nu doar atât”.
Cercetarea este foarte importantă în Biblioteca ASTRA, iar munca de istoric se
pliază perfect. Aici suntem
foarte bine organizaţi. Şi nu
vorbesc de mine personal de
data aceasta, ci vorbesc, în
general, de colegii mei, care
au articole, au proiecte, au
publicaţii. Astăzi, de exemplu, trei colegi prezintă la o
conferinţă la Universitate şi

aşa mai departe. În general,
într-o bibliotecă, consider că,
la ora aceasta trebuie să fie
angajaţi oameni cu studii în
domeniul larg al socio-umanelor, litere, cultură în general. Toţi s-ar adapta liniştiţi.
Rep: Cum aţi găsit găsit
instituţia, mai ales că se
ştie că erau în acea perioadă şi probleme financiare, şi se punea chiar
problema de concedieri?
R.P.: Da, au fost. Eu am
venit cu un plan de management prin care m-a interesat
foarte mult să organizez activitatea bibliotecii în aşa fel încât fiecare să înţeleagă ce are
de făcut. Eu sunt un adept al
externalizării, evident, acolo
unde se poate. Aşa am şi procedat, dar niciodată nu vom
da afară bibliotecari, asta este exclus. Bibliotecarii nu pot
fi externalizaţi, şi nu este doar
vorba de acest principiu, ci în
general nu mi se pare corect
ca dintr-o bibliotecă să începi
cu concedieri de bibliotecari.
Când am regândit organigrama, am gândit-o în aşa fel
încât avem azi patru paliere
de administrare. Este Serviciul Administrativ care se ocupă de bunul mers al lucrurilor, Serviciul de Cercetare, de
care v-am şi menţionat, care
se ocupă de cercetarea în sine, nu doar din fondurile noastre care sunt spectaculoase şi
foarte bine puse la punct, dar
în acelaşi timp colegii îşi dezvoltă propria cercetare.
Apoi avem Serviciul Bibliotecă. Acesta se ocupă strict de
activitatea de bibliotecă, cu tot
ce înseamnă aceasta, de la primirea cărţii, până la împrumutul propriu-zis, şi avem un
palier, cel de evenimente, care
se ocupă de organizarea evenimentelor, şi aşa mai departe. Acesta este de fapt cel mai
dinamic palier, pentru că aici
ai nevoie şi de propriile tale
evenimente, evenimente pe care noi le organizăm, care în
principiu trebuie să unească
celelalte servicii şi să scoată în
evidenţă activitatea lor, dar în
acelaşi timp să fim şi gazed,
pentru că suntem un spaţiu

atractiv şi asta am şi reuşit,
consider eu, să dovedim în
acest an: că putem fi un spaţiu cum am spus atractiv pentru evenimente culturale locale şi naţionale. Asta mi-am
dorit de la început: cultura să
se întoarcă la Bibloteca ASTRA şi cultura sibiană să îşi
găsească o casă în Biblioteca
ASTRA. Pornind de la acest
lucru, spun eu că, uşor, uşor
activitatea s-a pus pe picioare şi astăzi aş îndrăzni să spun
că suntem o bibliotecă de top
din România. Şi ce mă bucură cel mai mult este că suntem pe o poziţie culturală foarte importantă a României.
Rep.: Cum vedeţi integrarea bibliotecii în comunitatea sibiană?
R.P.: Aici este o problemă
foarte serioasă. Dacă ne uităm la barometrii de cultură,
vedem că au scăzut tot mai
mult cititorii de carte. A scăzut tot mai mult numărul celor care merg la bibliotecă şi
citesc. Sărind peste acest lucru, evident că până acum aşa
se spunea, concurenţa făcută
de mediul online reduce foarte mult capacitatea de împrumut a unei biblioteci, televiziunea, activităţile media şi proiectele media tot mai mult
anulează cititul din biblioteci.
Şi atunci, vin şi pun întrebarea, ce facem cu bibliotecile,
le închidem? Cred că asta ar
fi o mare eroare. Şi este momentul să spunem ”nu”. Le
dezvoltăm, şi le dezvoltăm în
ce palier? Online-ul este un
serviciu foarte bun şi un făgaş pe care noi putem să ne
dezvoltăm activitatea, şi o să
explic la ce mă refer. Noi trebuie să mergem cu cartea cât
mai mult către cititori, trebuie să mă duc cât mai mult în
comunităţile locale. Nu vă ascund că noi avem în jur de 15
000 de abonaţi. Dacă comparăm cu toate instituţiile similare din Sibiu, avem, de departe, cei mai mulţi abonaţi.
Dar este puţin, 15 000 de abonaţi dintr-o populaţie de peste 400 000 de locuitori, câţi are judeţul Sibiu, chiar scăzând
anumite vârste tot ajungem

la 300 000 de oameni. Am discutat cu colegii mei şi la anul
vom avea o serie de campanii
prin care să atragem lumea
la bibliotecă. Dar este foarte
complicat să convingi un cetăţean dintr-un sat îndepărtat, să vină până la Sibiu să
îşi facă abonament şi să împrumute cărţi. Şi atunci eu
trebuie să îi ofer aceste servicii, la care noi lucrăm deja, online. Plus, o serie de cărţi care sunt la rândul lor digitizate. Deci, uşor-uşor, am început să facem acest lucru, acum
lucrăm la posibilitatea ca de
acasă să poţi să îţi faci abonament prin telefon sau prin internet la bibliotecă şi noi putem să îţi trimitem sau să primeşti pe telefon un card de
abonament. Şi atunci, uşor-uşor va deveni tot mai simplu
să te apropii de bibliotecă.
Anul acesta am lucrat foarte mult ca să avem o agendă.
Din momentul în care avem
o agendă, de la anul ştim ce
avem de făcut. Vrem să mergem cu agenda asta să o multiplicăm şi în judeţ. Atunci
vom putea să spunem: „Noi
v-am oferit servicii, deja ţine
şi de voi ca cititori să veniţi
către noi”. Anul acesta, am lucrat foarte mult cu copii din
mediul rural. În sensul că i-am
invitat, şi asta am transmis
către toate şcolile, i-am invitat către bibliotecă. Chiar ieri
(n.r. – săpătmâna trecută) au
fost aici copii din Caşolţ. Au
venit, au vizitat biblioteca,
şi-au făcut şi abonamente, nu
mă aştept ca mâine să revină
pentru o carte, dar deja există un contact şi, uşor-uşor, ei
vor putea deveni ambasadorii noştri în comunitatea lor.
Am avut un proiect pe care îl consider o mare reuşită,
„ASTRA Adolescent”, în care
am invitat personalităţi locale care au vorbit cu adolescenţii despre problemele lor,
iar de la anul acest proiect va
avea şi o componentă judeţeană. Adică vom merge cu
personalităţi în diferite localităţi din Sibiu. Din păcate
n-o să putem acoperi chiar
tot judeţul. Aici există o problemă, pentru că în afară de

Mediaş, Agnita, Avrig sau Sălişte, nu avem instituţii de
cultură puternice cu care să
putem colabora, căci o colaborare culturală se face cel
mai simplu printr-un muzeu,
printr-o bibliotecă locală, printr-o altă entitate, un serviciu
cultural. Atunci recunosc că
mergem spre şcoli şi licee şi/
sau direct către administraţia locală, pentru că acolo este cel mai simplu.
Eu refuz să spun că nu mai
sunt cititori şi asta este, trebuie să găsim modalităţile să
atingem aceşti 400 000 de posibili abonaţi ai Bibliotecii şi
dacă din aceştia, eu ajungând
la ei, atingându-i cu o activitate, nu reuşesc să fac decât
20 000 de abonamente, atunci
asta este realitatea crudă a
culturii locale. Dar eu sunt
sigur că putem practic dubla
numărul de abonamente în
anii următori.
Rep.: Cum colaboraţi cu
mediul universitar din
Sibiu, implicit cu Biblioteca Universitară?
R.P.: Cred că acesta a fost
primul parteneriat pe care
l-am semnat. Am semnat un
parteneriat general cu Universitatea „Lucian Blaga”, cu
d-l. rector am avut şi o discuţie în acest sens. Imediat după aceea am avut o discuţie şi
cu Academia Forţelor Terestre şi am avut o discuţie cu
d-l. rector al acesteia, şi astfel
cele două universităţi au dvenit partenere. Văzând că şi
Biblioteca Universitară are
un nou manager, culmea, istoric şi el, nu ne cunoşteam
dinainte, am vorbit şi vă pot
spune că pregătim pentru anul
următor câteva proiecte care
să apară împreună şi deja am
avut şi o discuţie cu Biblioteca AFT, şi la fel dorim, şi cu
ei, să avem o serie de proiecte. Deci eu cred că este absolut esenţial un parteneriat cu
mediul universitar din Sibiu,
pentru că ei ne oferă o bază
de cercetare foarte importantă, ne oferă o bază de abonaţi
foarte importantă şi, deasemenea, putem crea un dialog
cultural foarte puternic.
Rep.: Cum staţi cu fondul de carte nouă?
R.P.: A fost o problemă,
şi ştiţi că a apărut în presă
anul trecut informaţia că
nu se mai cumpără carte.
Noi în luna mai am şi făcut
primele achiziţii de carte,
de aproape 10 000 de lei,
dar încercăm să ne ducem
spre câteva sute de mii de
lei transformaţi în cărţi aduse la bibliotecă. Şi aici
fac o paranteză, nu neapărat achiziţionate direct ci şi
din donaţii. Am avut şi acea
donaţie importantă venită
dinspre Departamentul pentru Relaţii Interetnice al
Guvernului României, care
a reuşit să adune şi să coezioneze în jurul ei toate entităţile etniilor istorice din
România, şi încă mai primim cărţi de la ei. De aco-

lo vom ajunge, probabil, la
15 000 de volume donate,
la o valoare considerabilă,
şi este carte nouă. Pe lângă aceasta, noi la fel, intenţionăm ca la final de an să
mai cumpărăm carte, şi vă
reamintesc şi insist că primim orice donaţie de carte,
pentru că nici o carte nu se
va arunca. Chiar dacă noi
avem acea carte în 2, 3, 10
exemplare, este evident că
nu vom aduce încă un exemplar în bibliotecă, dar noi
cu acele cărţi facem trei lucruri foarte importante. Primul, dotăm cu carte anumite instituţii din judeţul Sibiu. Ca să vă dau un exemplu, pregătim un proiect cu
DGASPC Sibiu, prin care
vom duce cărţi în orfelinate şi creem colţuri de citit.
Doi: avem colţul de citit de
la aeroport, lucrăm şi cu alte instituţii în acest sens,
ne îndreptăm către sate, către mediul rural, unde deasemenea dorim să amenajăm colţuri de citit. Şi trei:
către diaspora. Din păcate
acum relaţia cu Ucraina este complicată, dar avem Republica Moldova.
Rep.: Cum vedeţi Biblioteca Astra peste 5-10 ani?
R.P.: Eu mi-aş dori ca biblioteca să fie cea mai dinamică instituţie de cultură
pentru că, juridic, are această posibilitate, de a fi cea
mai dinamică. Pentru că noi
nu suntem legaţi de o colecţie, nu suntem legaţi de un
concert, nu suntem legaţi
de o expoziţie, noi le putem
face pe toate şi în acelaşi
timp cartea în sine, cartea,
documentul, fotografia, partitura, harta, tot ce avem
în bazele noastre, în arhivele noastre, ne permit a ne
dezvolta foarte bine. Ori interesul este ca acel fond istoric să ajungă la oameni,
şi cartea normală să ajungă la oameni. Acest ”a ajunge la oameni” nu înseamnă
un simplu împrumut de carte, înseamnă mult mai mult.
Înseamnă şi evenimente,
înseamnă lansări de carte,
noi avem deja o linie dezvoltată care se numeşte
„Cărţile Astrei”, prin care
atragem autori importanţi
să vină spre bibliotecă să
îşi prezinte cărţile, nu doar
local, ci şi national. Cred
că, de fapt, biblioteca este
un colţ al dialogului, şi
atunci când faci o construcţie, întâi trebuie să faci un
studiu de fezabilitate, care înseamnă de fapt nişte
idei. Asta suntem noi. Suntem studiul de fezabilitate
al culturii locale. De ce?
Pentru că asta ne dorim să
fim, să fim acel loc în care
se discută şi după aceea se
pot dezvolta proiecte care
nu trebuie neapărat să fie
ale bibliotecii.
Rep: Vă mulţumim.
A consemnat
Cezar BUDESCU
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Dar de Sărbători pentru publicul
Teatrului Naţional „Radu Stanca”
¤ „Ţesătorul de vise – Poveste de Crăciun”, într-o variantă nouă, se va juca în luna decembrie pe scena TNRS
Sărbătorile de Iarnă aduc
pe scena Teatrului
Naţional „Radu Stanca”
Sibiu, pentru al 14-lea an
consecutiv, spectacolul
„Ţesătorul de vise –
Poveste de Crăciun”,
regizat de Florin Coşuleţ,
de data aceasta într-o
variantă nouă, centrată
în jurul colindului,
al tinereţii şi al întâlnirii.

Jucată cu casa închisă în
toţi aceşti ani, producţia este o poveste despre Crăciun
plină de emoţie, duioşie, cu
întâlniri surprinzătoare şi
finaluri fericite.
Prima reprezentaţie va
fi oferită publicului chiar în
ziua Sfântului Nicolae, în 6
decembrie, iar următoarele continuă până în preajma Crăciunului: 13, 15, 20,
21, 22 decembrie. Povestea
de Crăciun va fi spusă şi în
turneu: în 14 decembrie la
Sebeş, judeţul Alba, în 17
decembrie la Cristian, judeţul Braşov, iar în 18 decembrie la Făgăraş.

Reprezentaţii
cu sala plină
Generaţii întregi de studenţi-actori ai Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu au contribuit la asumarea, îmbogăţirea şi
transmiterea acestei întâlniri teatrale, fapt ce l-a de-

terminat pe Constantin
Chiriac, directorul general
al TNRS să-l declare „spectacol de patrimoniu” în custodia Naţionalului sibian.
„De ani de zile, acest spectacol este primit cu nespusă bucurie de publicul nostru. Sala a fost plină la fiecare reprezentaţie, de fiecare dată când actorii noştri, alături de actorii – studenţi, au pus în scenă această poveste frumoasă
de Crăciun. A fost şi este
pentru noi dovada că oamenii au nevoie să simtă
Sărbătoarea Crăciunului
în forma sa pură, să se bucure de colinde, să asculte poveşti, să-şi amintească de copilărie, să trăiască bucurie autentică, să
creadă în miracole. Alături
de premiere şi alte spectacole pe care le vom juca în
toată luna decembrie pe
scena TNRS, acesta este
darul nostru special pentru public de Crăciun”, spune Constantin Chirac, directorul general al TNRS
şi preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

De 14 ani în scenă
Cei 14 ani care au trecut
de la premiera acestei producţii se reflectă şi în construcţia ei, căci personajele
au „crescut”, de acum se întâlnesc părinţi cu copii, bu-

nici cu nepoţi, prilej de noi
bucurii şi emoţii.
„«Ţesătorul de vise» în
ultima sa variantă revizuită şi adăugită este un strigăt cald al bucuriei, o invitaţie de a participa viu
la un demers care se doreşte a depăşi cutumele actului teatral, de a întrece
rigorile estetice, dar mai
ales de a lua parte la un
exerciţiu de sinceritate,
cândva sau uneori firesc,
de a fi egali, prin faptă, cu
ceea ce pretindem că suntem, prin intermediul colindului, al tinereţii şi al
întâlnirilor de tot felul. Colindul, acest fir roşu neîntrerupt al neamului românesc, tors şi împletit pe
parcursul a peste 2000 de
ani, este fără tăgadă un
element cultural de patrimoniu UNESCO, este parte autentică şi profundă a
aportului nostru la cultura universală. Un demers
rar în exerciţiul profesiunii, având în vedere că personajele teatrale sunt în
marea lor măsură fictive”,
spune Florin Coşuleţ, regizorul acestui spectacol.
Teatrul Naţional „Radu
Stanca” Sibiu a pus în vânzare biletele pentru toate reprezentaţiile programate în
luna decembrie la Agenţia
Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 17, şi pe
site-ul www.tnrs.ro.

Programul complet al lunii Decembrie:
¤ 1 decembrie, ora 19.00 AVANPREMIERĂ –
antigone. ein requiem/antigona. un requiem
De: Thomas Köck. Regia: Florin Vidamski,
Spectacol în limba germană, cu traducere în
limba română.
¤ 2 decembrie, ora 19.00 PREMIERĂ – antigone. ein requiem/antigona. un requiem
De: Thomas Köck. Regia: Florin Vidamski.
Spectacol în limba germană, cu traducere în
limba română.
¤ 3 decembrie, ora 17.00 – „Puricele în ureche”
De: Georges Feydeau. Regia: Şerban Puiu
¤ 4 decembrie, ora 17.00 – „Puricele în ureche”
De: Georges Feydeau. Regia: Şerban Puiu
¤ 6 decembrie, ora 19.00 – „Ţesătorul de vise
– Poveste de Crăciun 2”
De: Alexandru Curta. Regia: Florin Coşuleţ
¤ 7 decembrie, ora 19.00 – „Cameristele”
De: Jean Genet. Regia: Hunor Horvath.
Spectacol în limba germană, cu traducere în
limba română.
¤ 8 decembrie, ora 19.00 – „Îmi place cum miroşi!”
De: Neil Simon. Regia: Şerban Puiu
¤ 9 decembrie, ora 19.00 – „Romeo şi Julieta”
După: W. Shakespeare. Regia: Andriy
Zholdak
¤ 10 decembrie, ora 17.00 – „Iubire cu năbădăi”
Text: Marc Camoletti. Regia: Şerban Puiu
¤ 11 decembrie, ora 17.00 – „Iubire cu năbădăi”
Text: Marc Camoletti. Regia: Şerban Puiu

¤ 13 decembrie, ora 19.00 – „Ţesătorul de vise
– Poveste de Crăciun 2”
De: Alexandru Curta. Regia: Florin Coşuleţ
¤ 15 decembrie, ora 19.00 – „Ţesătorul de vise
– Poveste de Crăciun 2”
De: Alexandru Curta. Regia: Florin Coşuleţ
¤ 16 decembrie, ora 19.00 – „Antisocial”
Text: Bogdan Georgescu. Regia: Bogdan Georgescu
¤ 17 decembrie, ora 17.00 – „Cui i-e frică de
Virginia Woolf?”
Text: Edward Albee. Regia: Andrei & Andreea Grosu
¤ 18 decembrie, ora 17.00 – „Tom şi Jerry 4.0”
Adaptare după „Jerry and Tom”, de Rick
Cleveland. Regia: Florin Piersic jr.
¤ 20 decembrie, ora 19.00 – „Ţesătorul de vise
– Poveste de Crăciun 2”
De: Alexandru Curta. Regia: Florin Coşuleţ
¤ 21 decembrie, ora 19.00 – „Ţesătorul de vise
– Poveste de Crăciun 2”
De: Alexandru Curta. Regia: Florin Coşuleţ
¤ 22 decembrie, ora 19.00 – „Ţesătorul de vise
– Poveste de Crăciun 2”
De: Alexandru Curta. Regia: Florin Coşuleţ
Spectacolele sunt programate la TNRS – Sala
Mare, din Bl. Corneliu Coposu, nr. 2.
Preţ întreg: 30 lei, preţ redus: 25 lei
Foto: „Ţesătorul de vise – Poveste de Crăciun”,
într-o variantă nouă, se va juca în luna decembrie pe scena TNRS

Conferinţă despre soluţionarea conflictelor din comunităţile de romi din diaspora, la Biblioteca ULBS
Miercuri, 23 noiembrie
2022, începând cu ora 12.00,
Biblioteca ULBS găzduieşte
prelegerea ”Kris în era digitală. Rezolvarea conflictelor
transnaţionale în comunităţile de romi români din diaspora”, prezentată de profesorul Juan F. Gamella, de la Universitatea din Granada şi
moderată de conf. univ. dr. Ionela Vlase, din cadrul ULBS,
care are o expertiză solidă pe
problematicile specifice migraţiei transnaţionale.

Cercetare amplă
Prin acest eveniment Biblioteca ULBS continuă seria de întâlniri cu cercetători
şi universitari de anvergură
internaţională inaugurată în
iulie, cu conferinţa despre digitalizarea analizei de conţinut în ştiinţele sociale, susţinută de profesorul Cornel
Ban de la Copenhagen Business School, aducând în atenţia mediului academic sibian direcţii noi de cercetare,
rezultate remarcabile sau
proiecte în lucru derulate în
România şi în străinătate.
Subiectul prelegerii este sistemul de soluţionare a litigiilor care predomină într-un
grup de romi români care a
migrat din Transilvania în
14 ţări din Europa de Vest şi
America de Nord. Ea se bazează pe un studiu colabora-

tiv de lungă durată, care a
permis reconstituirea a mai
multor cazuri, care au avut
loc între 2000 şi 2021. Dintre aceste cazuri, 54 s-au încheiat cu un proces public realizat de un tribunal format
din bătrâni bărbaţi respectaţi, cunoscut sub numele de
kris (sau stabor). Vasile Muntean, asistent de cercetare
român de etnie romă, este
coautor al materialului utilizat în această prelegere.

Implicaţi
în problema romilor
„Cercetarea noastră arată
cum un câmp social al comunităţilor locale dispersate peste multe graniţe menţine o interacţiune zilnică intensă prin
mijloace digitale. De asemenea, ea ilustrează oralitatea
sporită şi potenţialul creativ al
unui grup considerat «tradiţional» şi «analfabet» De exemplu, se vor prezenta noi genuri
filmate, cum ar fi live-uri, di-

fuzarea online şi stocarea în
direct a cererilor şi cererilor reconvenţionale formulate de
părţile implicate într-un conflict”, explică Juan F. Gamella.

Specialist renumit
Juan F. Gamella este antropolog şi profesor de antropologie la Universitatea de Granada. Şi-a făcut doctoratul la UA
de Madrid şi la Universitatea
din California, Santa Barbara.
A efectuat cercetări pe teren în

Sumatra (Indonezia), privind
schimbările culturale şi ecologice generate de dezvoltarea industriei petroliere, precum şi
în mai multe regiuni din Spania şi SUA privind abuzul de
droguri şi alcool. Din 1993, a
studiat diferite elemente ale
culturii Gitano sau Calé din
Spania, în special un proiect
pe termen lung privind istoria
socială şi etnografia Gitanos/
Calé din Andaluzia. De asemenea, din 2003, a cercetat mi-

graţia transnaţională a romilor români. În ultimii opt ani,
Gamella a dezvoltat un proiect
de etnografie colaborativă cu
câţiva colaboratori şi prieteni
romi. Proiectul privind ”kris şi
rezolvarea autonomă a conflictelor şi guvernarea de către romii cortorari” este un produs
al acestei colaborări. Este membru fondator al Reţelei academice europene de studii romani
şi autor a peste 90 de lucrări
ştiinţifice şi a şapte cărţi.
PUBLICITATE

Consumaţi produse româneşti!
Consumaţi produse locale!
Preţurile practicate în pieţe
egume şi fructe!
la prima oră a dimineţii la legume

Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei le găseşti la noi!
 Adresa: Calea Surii Mari nr. 16A (Piata Obor)
 Email: ofﬁce@pietesibiu.ro  Telefon: 0269 / 210539
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Cine vor fi candidaţii pentru
funcţia de primar în 2024?
 În „bucătăria internă” a fiecărui partid din Sibiu se pregăteşte,
în taină, posibilul candidat pentru funcţia de primar al Sibiului
Până la alegerile locale
din anul 2024 mai avem
de aşteptat mai bine de
un an, însă câteva întrebări îi frământă pe tot
mai mulţi sibieni, atunci
când vine vorba de cine
va prelua în viitor frâiele
Sibiului, după mai bine
de 22 de ani de conducere FDGR: Cine va candida, oare, pentru funcţia
de primar al Sibiului în
2024? Între cine şi cine
vom avea de ales? Va mai
candida actualul primar?

Cezar BUDESCU
Margareta LUPU
Anul 2024 va fi unul destul de complicat din punct
de vedere politic, având în
vedere că este un an electoral, cu patru scrutinuri de
vot. În 2024 va trebui să alegem Preşedintele României, noul Parlament, noii europarlamentari, dar şi primarii şi consilierii locali şi
judeţeni. Răspunsul la întrebarea „cine va dori să ocupe postul de Primar al Sibiului?” se află deocamdată în
bucătăria internă a fiecărui
partid politic. Am încercat
să aflăm, pentru dumneavoastră, ce pregătesc pentru
„localele” din 2024 principalele partide din Sibiu.

FDGR, silenzio stampa
În cadrul Forumului Democrat al Germanilor din
România, partidul care în
ultimii 22 de ani a dat primarul Sibiului, lucrurile
sunt încă indecise. Sau cel
puţin asta lasă reprezentanţii Forumului să se creadă.
”Este prematur să răspundem întrebărilor dumneavoastră, urmând să revenim
la momentul pe care îl vom
considera potrivit pentru asemenea declaraţii.”, este
răspunsul dat de Gabriel
Tischer, preşedintele Organizaţiei Municipale a FDGR.
Însă nu putem trece cu vederea schimbările care au
avut loc recent în cadrul organizaţiei şi care, probabil,
au rolul de a pregăti un viitor candidat. Astfel, recent,
Gabriel Tischer, fost preşedinte al Organizaţiei Judeţene a FDGR a preluat conducerea organizaţiei municipale, iar la şefia organizaţiei judeţene a fost ales tânărul Alexander Guib, consilier local
FDGR şi director Executiv al
Clubului Economic German
din Transilvania.

Bibu, în cărţi
La Partidul Naţional Liberal, aliat pe plan local cu
FDGR, lucrurile par să nu
fie încă foarte clare. Potrivit răspunsului primit de
noi de la Organizaţia Municipală a PNL, ar exista

un sprijin din partea acesteia pentru o candidatură
a lui Adrian Bibu, preşedintele organizaţiei. Dealtfel Bibu a declarat în mai
multe rânduri că ar dori să
candideze la funcţia de primar. Să ne amintim că în
alegerile locale din 2020,
Adrian Bibu a fost candidat la funcţia de edil al Sibiului, dar a fost învins de
actualul primar, Astrid Fodor la o diferenţă de 5.738
de voturi. Mai mult, desele apariţii ale lui Bibu prin
cartierele Sibiului, desfăşurate sub deviza „7, vine
Bibu” ar arăta o intenţie
clară de a candida.
„La acest moment nu există în cadrul Organizaţiei
Municipale Sibiu a PNL un
calendar sau vreo dezbatere în legătură cu desemnarea unui candidat la funcţia
de primar al municipiului
Sibiu. De obicei acestea se
organizează în raport cu datele oficiale ale alegerilor şi
în conformitate cu un calendar valabil în toate organizaţiile din ţară.
La nivelul Organizatiei
Municipale Sibiu a PNL, însă, anul trecut, după preluarea conducerii noului Birou Permanent, a fost acordat un vot de susţinere a
preşedintelui Adrian Bibu
pentru o viitoare candidatură la funcţia de primar al
municipiului Sibiu, vot valabil şi astăzi neexistând un
altul diferit” se arată în răspunsul primit de redacţia
noastră de la Organizaţia
Municipală a PNL.

PSD-ul se bazează pe
sondajele interne
La începutul lunii septembrie întreaga conducere a Organizaţiei Municipale a PSD Sibiu a fost înlocuită cu una interimară.
Astfel, locul preşedintelui
Cătălin Stanciu, consilier
local, a fost luat de avocatul Laura Barac, consilier
judeţean, iar preşedintele
executiv, Alexandru Popa,
tot consilier local, a fost înlocuit cu subprefectul Sebastian Şebu.
În plus, social-democraţii
sibieni au început să atragă
în partid personaje cunoscute şi cu notorietate în Sibiu,
cum e Adrian Pascu, pe atunci
prorector al Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu. Întrarea acestuia în echipa PSD
Sibiu a fost anunţată, cu mare fast, la sfârşitul lunii octombrie. Săptămâna trecută
însă, Adrian Pascu a demisionat din funcţia de prorector al ULBS.
Candidatul pentru primărie, spun social-democraţii, va fi anunţat anul viitor,
după ce se vor face sondaje

Raul Apostoiu

Laura Barac

Adrian Bibu

Ciprian Faraon

Alexander Guib

Ciprian Nuţu Horşia

Adrian Pascu
interne. ”În primăvara anului viitor vom anunţa candidatul pentru Primăria municipiului Sibiu. Acesta va
fi desemnat în urma mai
multor sondaje de opinie.
Persoana care va fi cotată
cel mai bine în sondaj va fi
desemnată, oficial, candidatul PSD Sibiu pentru Primăria municipiului.
Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene, în urma unor consultări în interiorul organizaţiei, va desemna candidaţii cotaţi cu
cele mai mari şanse, şi aceştia vor fi evaluaţi în sondajele care se vor face”, este
răpunsul oficial transmis,
pentru Mesagerul de Sibiu,
de PSD Sibiu.

USR, doi posibili
candidaţi, deocamdată
În ceea ce priveşte partidul Uniunea Salvaţi România (USR), preşedinta organizaţiei, Ruxandra Cibu Deaconu, a declarat, pentru
Mesagerul de Sibiu, că persoana care va candida pentru Primăria Sibiu va fi desemnată de Adunarea Generală a filialei Municipiului Sibiu, prin procedura statutară, competitivă.

Nicu Ştefănuţă
„În această perioadă Biroul Local este în proces de
organizare a etapelor premergătoare, inclusiv dezbateri între colegii care îşi
anunţă intenţia de a candida intern pentru această
poziţie. Este în elaborare
programul politic, bazat pe
studii care vor determina
priorităţile locuitorilor Sibiului”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.
În ceea ce priveşte intenţiile de candidatură din rândul membrilor USR, Ruxandra Cibu Deaconu a adăugat: „Depunerea intenţiilor
de candidatură pentru Primăria Sibiu este posibilă pentru membrii care, conform
pregătirii şi compentenţelor,
consideră că posedă bagajul
de expertiză pentru ocuparea acestei funcţii. Până la
demararea procedurilor interne în sistem competitiv,
lista rămâne deschisă, pe ea
fiind înscrişi deocamdată încă doi colegi: Raul Apostoiu,
consilier local, fost candidat
la alegerile din 2020 şi Ciprian Nuţu Horşia”.
Pe lista candidaţilor s-ar
putea adăuga şi actualul europarlamentar Nicu Ştefănuţă care a declarat că do-

Gabriel Tischer
reşte să se implice activ în tem o organizaţie democratică, liberală, candidatura
problemele sibienilor.
mea trebuie validată de coCiprian Faraon, posibil legii din organizaţia de mucandidat al partidului
nicipiu şi judeţ a Forţa DrepForţa Dreptei
tei Sibiu.”, spune Faraon.
În ceea ce priveşte PartiDar el nu exclude nici o
dul Forţa Dreptei, cel mai candidatură din exteriorul
cunoscut reprezentant este partidului, dacă interesele
chiar preşedintele, Ciprian comunităţii o vor cere. ”Dafaraon, care nu exclude asu- că din cercetările sociologimarea unei candidaturi pen- ce rezultă că sibienii nu retru Primăria Sibiu. ” Nu se zonează cu persoana mea,
pune problema de (ne)asu- cu ideile mele în mod cert,
mare, cred că este evident că ca preşedinte de organizaprin decizia de a face politi- ţie municipală, voi incuraja
că şi de a mă implica în ac- o candidatură care corespuntivităţi pentru comunitatea de mai bine aşteptărilor cosibiană îmi arăt intenţia pen- munităţii sibiene.”, continuă
tru o candidatură. Însă, mai Faraon. Tot el spune că, anul
important pentru mine este viitor vor iniţia o serie de
nu ceea ce-mi doresc eu, ci măsurători sociologice, penceea ce-şi doreşte comunita- tru a vedrea care sunt şantea sibiană. Dacă semnalele sele pentru Primăria Sibiu.
pe care le primim din partea ”Cel mai probabil în a doua
comunităţii sibiene sunt po- jumătate a anului 2023 vom
zitive, reuşind prin progra- iniţia o cercetare sociologimele/proiectele pe care le pro- că la nivelul municipiului
pun, prin viziunea pe care o Sibiu, dar şi la nivelul judeam de a administra şi dez- ţului, pentru fiecare organivolta Sibiul, prin pregătirea zaţie locală din jurul unui
mea profesională, prin echi- UAT. Până atunci şi alţi copa de consilieri propuşi, să legi îşi pot manifesta intenconving electoratul că merit ţia de a candida pentru musă intru în competiţia elec- nicipiul Sibiu”, explică pretorală, o voi face fără reţi- şedintele partidului Forţa
neri. Desigur, pentru că sun- Dreptei Sibiu.
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MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (129)

Toamna, în versurile a trei poeţi români
E linişte, e ceaţă, e frig, e foşnet de frunze brumării în Parcul Sibian ”Sub Arini”
Mihai Eminescu: Afară-i toamnă, frunza împrăştiată;/Iar vântul zvârlă-n geamuri grele picuri/Şi tu citeşti scrisori din
roase plicuri/Şi într-un ceas gândeşti la
viaţa toată.
George Bacovia: E toamnă, e foşnet, e
somn.../Copacii pe stradă oftează.../ Iar frunze, de veşnicul somn/ Cad grele, udate./Eu
stau, şi mă duc, şi mă-ntorc/ Şi-amanţii profund mă-ntristează/Şi-i frig şi burează.
George Coşbuc: Ieri vedeam pe câmp
flori.../ Mândri fluturi zburători,/ Şi vedeam
zburând albine./Ieri era şi cald şi bine./Azi
e frig, şi nori şi vânt,/Frunzele cad la pământ./ Florile stau supărate,/ Veştejesc de
brumă toate./Ieri era frumos pe-afară,/
Ca-ntr-o caldă zi devară./ Azi e toamnă pe
pământ,/ Vreme rea şi bate vânt.
Impozite, biruri şi taxe (fragmente)
(Adrian Păunescu1943-2010)
De ce nu puneţi şi pe râs impozite/Şi birul progresiv pe sărăcie?/De ce nu puneţi
taxe pe-ntuneric?/Impozitaţi şi vântul care
adie!/Ar fi păcat să ezitaţi în crima/De-a
confisca şi sângele din vine,/Continuaţi prăpădul cu ardoare/Şi răul ce vă face atât bine!/Taxaţi iubirea, somnul, nostalgia,/Penumbra, deznădejdea şi oftatul/Şi unghiile care cresc întruna,/Distrugeţi tot, de-a
lungul şi de-a latul./Nu-i logic să nu puneţi
nişte biruri,/Pe nou născuţi, ce nu ştim cum
îi cheamă,/Lucraţi neiertător şi echilibrat,/
Impozitaţi şi laptele de mamă./Dar ce fiscalitate este aia/
Din care nu se fură întreaga pâine/ (...)/
Taxaţi sever şi strângerea de mână!/Impozitaţi total telepatia!/Luaţi atâtea piei
câte vă place/Şi desfiinţaţi prin taxe România!/Ce e complicitatea asta bleagă/Cu
sărăntoci şi dezmoşteniţi?/Tot au şi ei ceva să dea ca taxă,/Treziţi-le revolte şi ambiţii!/Voi nu vedeţi că omul mai respiră?/
Cât mai amânaţi sentinţa capitală?/Loviţi
la oase naţia întreagă!/Înduioşarea e un
fel de boală./Adăugaţi impozite şi taxe,/
(...)/Impozitaţi şi lacrima şi ploaia!/Taxaţi
adânc şi morţii din morminte!/Impozite pe
floarea dăruită,/Impozite pe cald, ca şi pe
rece,/Impozite pe rouă şi pe lună,/Impozite pe notele de zece./Cafeaua, ceaiul, apa
de fântână,/Fereastra, uşa, merită accize/
Când cu o poftă tragică, Guvernul/Îi dă un
nou impuls acestei crize./Impozite şi taxe
pe cuvinte/Daţi biruri pe ecou şi pe tăcere./A
jupuii poporul este nobil,/Când nu-i mai
dai nici dreptul să mai spere./Hei, Românie, parcă răstignită,/Degeaba vrem să
te-ntrebăm ”Quo vadis”,/Nici să trăim aici,
nu-i cu putinţă,/Nici să murim acum nu
mai e pe gratis./La luptă împotriva tutu-

rora,/(...)/Trăiască lanţul ce ne intră-n oase!/Trăiască Ţara, Jaful, Moartea, Fiscul!
In’memoriam, actriţa Stela Popescu(n.21
decembrie 1935-m.22 noiembrie 2017)
În vara anului 1941 se părea că nimeni
şi nimic nu va mai putea sta în calea marşului triumfător al tăvălugului maşinăriei
de război a Wermachtului german al lui
Hitler. Inclusiv invincibila armată roşie a
lui Stalin se temea. Ca urmare, în scopul
întăririi cât de cât a frontierelor vestice ale
Uniunii Sovietice, autorităţile locale recurg
chiar şi la deportarea în Siberia a persoanelor care nu prezentau suficentă încredere, cum ar fi unii dintre intelectualii români
din nordul Bucovinei. Aşa se face că între
cei deportaţi se va afla şi soţul învăţătoarei Valentina Popescu, cea care împreună
cu fiica ei, Stela, izbutesc, cu-chin-cu-vai,
să se refugieze în România. După o scurtă
şedere în Bucureşti, cele două bucovinence ajung să locuiească, în aceeaşi casă cu o
întreagă familie de saşi din satul Slimnic,
aşezare situată în vecinătatea Sibiului. Aici,
după un atât de zbuciumat refugiu, vor
avea parte de bunătatea, ocrotirea şi înţelegerea locuitorilor acestui sat transilvan.
După nici doi ani de şedere în Slimnic, perioadă în care învăţătoarea Valentina Popescu predă lecţii şcolarilor români şi saşi
din chiar clasa fiicei sale, cele două se opresc
la Braşov, pentru o scurtă perioadă de timp,
după care se stabilesc definitiv în Bucureşti. Vor trece ani şi ani, însă frumoasa şi
talentata acriţă Stela Popescu mereu îşi va
aduce aminte cu plăcere de vremurile petrecute în Slimnicul Sibian. Acolo unde adeseori avea să revină bucuroasă de a se revedea cu foştii săi prieteni de joacă şi colegi de şcoală primară. Ba mai mult, ţine
neapărat să fie prezentă la prima întâlnire a „Fiilor satului”, iar aceştia îi conferă
PUBLICITATE

titlul de „Cetăţean de Onoare”. Aşa se face
că la trecerea pragului spre cele veşnice, o
simbolică delegaţie de localnici îndoliaţi
i-au privegheat somnul, iar în faţa casei în
care a locuit au aşezat coroane de flori şi
lumânări aprinse. Încă o dovadă că oamenii dragi nu mor niciodată, ci se transformă în amintiri frumoase!

Gânduri la comemorarea
unui titan al literaturii universale
Şi eu mă număr printre acei puţini români care am mai păstrat învechitul obicei de a avea în casă o cât de mică bibliotecă. Numai că din lipsa spaţiului adecvat
m-am văzut nevoit să ofer gratuit, unor
împătimiţi ai cititului, multe cărţi şi alte
diverse tipărituri, păstrând doar ceea ce
credeam eu că nu se va mai reedita vreodată, între care şi traducerile în limba română ale romanelor de căpătâi, semnate
de contele rus Lev Tolstoi: ”Război şi Pace”, ”Anna Karenina”, ”Cazacii”, ”Sonata
Kreutzer” şi ”Învierea”. Aşa se face că, din
când-în-când, le mai răsfoiesc filele şi îmi
exprim regretul că nu mai pot viziona originalul variantelor cinematografice ale
unora dintre amintitele romane, părându-mi şod să o aud pe Anna Karenina vorbind americăneşte. În continuare, vă propun câteva dintre înţelepciunile scriitorului comemorat: ”Oamenii supravieţuiesc
nu prin grija de ei înşişi, ci prin iubirea
celorlalţi faţă de ei”; „Un om e o forţă. Nimic nu uneşte oamenii mai bine ca râsul”;
”Nu frumuseţea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumuseţea”; ”Toţi se
gândesc cum să schimbe lumea, dar nici
unul nu se gândeşte cum să se schimbe pe
el înşuşi”; ”Nu există măreţie fără simplitate”; ”Copiii vin direct de la Dumnezeu”;
”Dumnezeu schimbă totul, dar nu se schimbă pe sine”; „Cel mai fericit om este acela care face fericiţi un număr cât mai mare de oameni”; ”Toate femeile fericite seamănă unele cu altele. Fiecare femeie nefericită este nefericită în felul ei”; ”Bunătatea înfrumuseţează viaţa, împăcând toate neînţelegerile, ea limpezeşte ceea ce
este încurcat, uşurează ceea ce e greu, înveseleşte ceea ce e trist”; ”În copilărie doreşti totul, în tinereţe şi la maturitate…
ceva, la bătrâneţe…nimic”; ”Mama, ideal
de femeie, fermecător şi venerat”; ”Nu fă
rău şi acesta va înceta să existe”; ”Dacă
adevărul nu ne arată ce trebuie să facem,
atunci întotdeauna ne va arăta ce nu trebuie să facem”; ”Înţelepciunea înseamnă
să ştii unde să te opreşti, să ştii ce e permis şi ce e interzis”.

Înţelepciuni
- Dumnezeu nu poate fi în acelaşi timp peste tot- de aceea a creat mamele.
- Tăcerea însemnă înţelepciune, dar să
taci tot timpul nu e înţelept.
- Oaspetele şi peştele peste trei zile încep a mirosi.
- Părinţii îi învaţă pe copii să vorbească,
copiii îi învaţă pe părinţi să tacă.

Tot urcând şi coborând pe întortocheata scară
a vieţii, omul din imaginea alăturată a păşit,
de curând, peste cea de-a 87-a treaptă a
vieţii sale, mărturisind că este plugar, grădinar şi îngrijitor de animale din născare, iar de
mai bine de şase decenii radioreporter şi gazetar din întâmplare. Răstimp în care, străbătând uliţe şi hotare de sate şi cătune a rămas
încântat de oamenii care purtau în glasurile
lor melodicitatea graiului românesc, care se
îmbrăcau în frumuseţea straielor ţărăneşti şi
se îmbunau din înţelepciunea slujbelor religioase şi cântărilor bisericeşti. Apoi, toate aceste amintiri le-a adăpostit în cuvintele-cuvântătoare ale unui simbolic ciclu de scrieri
gazetăreşti, semnat: Ioan Vulcan-Agniţeanul.
- Nu deschide un magazin până când nu
ştii să zâmbeşti.
- Nevoia nu respectă legea.
- Îmbătrânind, omul vede mai rău, dar
mai mult.
- Experienţa este cuvântul cu care oamenii numesc greşelile lor.
- Nu invidia pe nimeni: fiecare are propria
sa durere.
- Dumnezeu i-a dat omului două urechi
şi o gură, pentru ca acesta să vorbească mai puţin şi să asculte mai mult.
- Prostănacul dacă ascultă învaţă mai mult
ca deşteptul care vorbeşte.
- Mai bine mori de râs, decât de frică.
- Tot ce ni se oferă gratis, este mai bine
să cumpărăm cu bani.
- Poţi spăla trupul dar nu şi sufletul.
- Dacă dragostea s-a sfârşit- înseamnă că
nici n-a început.
- Un adevăr pe jumătate este o minciună
completă.
- Când se bucură săracul? Când găseşte ce
a pierdut.
- Oricât de jos ar cădea banul, apleacă-te
şi ia-l.
- Când înţeleptul devine furios, înţelepciunea e de prisos.
- O mamă înţelege ceea ce nu spune copilul.
- Când n-ai nici o ocupaţie, te apuci de lucruri grandioase.
- Pe un tron şi prostul e împărat.
- Binele rămâne în memorie pentru mult
timp, dar răul şi mai mult.
- Cere sfatul unui duşman şi fă invers.
- Toţi se plâng de lipsa banilor, dar de lipsa minţii, nimeni.
- Un bărbat nu părăseşte o femeie care ştie
să glumească.
- El, care te roagă pentru prietenul lui, va
fi auzit pentru el însuşi.
- Copiii mici nu te lasă să dormi. Copiii
mari nu te lasă să te odihneşti.
- Viaţa e cea mai mare afacere. O primeşti
pe gratis.
- Cea mai mare înţelepciune este bunătatea.
Ioan Vulcan-Agniţeanul
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POVESTIRI CU TÂLC
Legenda divinităţii omului
O legendă veche spune că, mai demult, oamenii erau buni.
Dar au profitat atât de mult de puterea divină din ei, încât
Brahma, stăpânul tuturor zeilor, a decis să le ia această putere şi să o ascundă într-un loc unde va fi imposibil de găsit. Tot
ce i-a rămas să facă era să găsească ascunzătoarea potrivită.
A fost convocat consiliul zeilor pentru a se găsi soluţia.
Zeii au sugerat: „De ce să nu îngropăm puterile omului
în pământ?”
Brahma a răspuns: „Nu, nu vom face asta pentru că omul vă săpa adânc şi le va găsi.”
Atunci zeii au spus: „În acest caz, să le trimitem divini-

COLŢUL BUCĂTARULUI
tatea pe cel mai adânc fund al oceanului.”
Dar Brahma a răspuns din nou: „Mai devreme sau mai
târziu, omul va explora adâncurile oceanului şi, cu siguranţă că o vor găsi şi o vor aduce la suprafaţă.”
Astfel zeii au concluzionat: „Nici pământul, nici oceanul
nu sunt locuri unde puterea divină să fie in siguranţă, însă alte idei de ascunzătoare nu mai avem.”
Brahma a exclamat dintr-o dată: „Iată ce vom face cu divinitatea omului! O vom ascunde adânc înăuntrul lui, pentru ca este singurul loc unde nu va căuta.”
De atunci încoace, conform legendei, omul a căutat în
toată lumea, a explorat, a urcat şi a săpat căutând ceva ce
a fost în tot acest timp înăuntrul lui. (După Eric Butterworth)

ESTE BINE SĂ ŞTIŢI
Munca dă dureri de cap
Durerile de cap pot fi cauzate de foarte mulţi factori şi reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze pentru care diferite persoane se adresează medicului lor generalist. Cele mai
multe astfel de afecţiuni nu sunt grave şi dispar, de regulă,
de la sine. Pot fi atenuate cu ajutorul unor calmante uşoare
sau datorită unei schimbări pozitive în stilul de viaţă.
De asemenea, tensiunile sau durerile oculare, oboseala
ochilor şi vederea „înceţoşată“ reprezintă cauze la fel de obişnuite pentru controalele medicale... De astfel de afecţiuni suferă, în special, persoanele care depun activităţi susţinute la
serviciu şi care lucrează foarte mult cu monitorul şi computerul, o sursă de stres pentru vedere. Durerile de ochi pot fi
un semnal al apariţiei durerii de cap, însă pot fi cu uşurinţă evitate dacă ţii cont de câteva sfaturi generale.
O durere de cap poate varia de la un sentiment de tensiune în zona frunţii sau a cefei până la junghiuri înţepătoare şi ascuţite. Aceste dureri pot afecta întreaga suprafaţă a
capului sau doar o parte, iar durerea se poate „deplasa“, poate afecta vederea sau poate cauza chiar greaţă şi senzaţie de
vomă, în cazul în care devine acută. Cele mai obişnuite tipuri de durere de cap sunt cele de tensiune şi migrenele.
Durerile de cap de tensiune nu durează, de regulă, foarte mult timp. Printre simptomele acestora se numără:
¤ o durere generalizată, care nu este neapărat „concentrată“ asupra unei anumite părţi a capului;
¤ senzaţia de presiune în zona capului, a gâtului sau a cefei şi a ochilor.
Migrena, adesea o durere puternică, te poate scoate „din circulaţie“ până la trei zile... Acest tip de durere este, în general, localizată într-o anumită parte a capului, fiind însoţită adesea de senzaţia de
ameţeala şi de vomă. Alte simptome sunt:
¤ vedere înceţoşată;
¤ poţi vedea lumini intermitente sau puncte negre;
¤ vorbire greoaie şi neclară;
¤ senzaţia de înţepături în mâini şi în zona feţei.
Oboseala ochilor poate fi o cauză a durerilor de
cap pe care le trăieşti la muncă. Este foarte posibil
să suferi din aceasta cauză dacă:

Falafel (reţetă libaneză)
¤ eşti conştient de faptul că ai ochii foarte obosiţi şi ai o
senzaţie de mâncărime sau de iritare în zona lor;
¤ de foarte multe ori îţi suprasoliciţi ochii sau ai dificultăţi în a vedea obiectele aflate la distanţă, după ce ţi-ai
concentrat privirea asupra obiectelor aflate în imediata
apropiere, sau invers;
¤ temporar, ai privirea înceţoşată;
¤ suferi de ameţeală sau dureri de cap.
Există foarte mulţi factori declanşatori pentru acest
tip de afecţiuni şi mulţi dintre ei pot fi evitaţi. Chiar
dacă programul de lucru nu îţi permite să ai foarte multă grijă de sănătatea ta, nu este nimic mai de preţ decât aceasta. Încearcă să îţi corectezi stilul de viaţă, pentru a te putea bucura de fiecare zi în parte şi, de ce nu,
pentru a munci mai eficient. Nu vei da niciodată randament dacă simţi că cedezi...
Printre cauzele declanşatoare se pot număra:
¤ stresul;
¤ poziţia incorectă la birou;
¤ o zonă de lucru „stufoasă“ şi în dezordine;
¤ oboseala ochilor;
¤ abuzul de alcool.
Cauza apariţiei migrenelor o reprezintă o alterare a dimensiunii vaselor de sânge din apropierea
creierului, iar unii dintre factorii declanşatori sunt:
¤ anumite alimente, cum ar fi ciocolata sau produsele lactate;
¤ alcoolul;
¤ stresul prelungit;
¤ luminile, zgomotele şi mirosurile puternice;
¤ în cazul femeilor, utilizarea pilulelor contraceptive.
Majoritatea durerilor de cap vor trece de la sine sau
cu ajutorul unor pastile cum ar fi paracetamol, aspirina
sau ibuprofen.
Dacă suferi de o durere de cap sâcâitoare, încearcă să:
¤ iei o pauză şi să te relaxezi;
¤ eliberezi tensiunea prin exerciţii de stretching sau printr-un masaj uşor al feţei, gâtului, cefei şi al capului.
Dacă nimic nu funcţionează, singura alternativă este
consultarea unui medic specialist.

Ingrediente: 2 căni de năut, o legătură de pătrunjel,
o legătură mai mică de coriandru, câteva frunze de mentă proaspăt, o ceapă, sare, piper. Opţional: ardei iute, chimen, coriandru măcinate, 2-3 linguri de făină, o linguriţă
bicarbonat de sodiu
Mod de preparare: Lăsaţi năutul în apă peste noapte,
să se înmoaie. Apoi strecuraţi-l şi pasaţi-l în robot. Scoateţi
năutul şi puneţi ceapa şi verdeaţa în robot. Mixaţi bine. Adăugaţi ceapa şi verdeaţa peste năut. Amestecaţi. Ele nu trebuie să formeze o pastă, consistentă, trebuie să fie sfărâmicioasă. Adăugaţi celelalte condimente, după gust. În final,
presăraţi 2-3 linguri de făină şi amestecaţi bine. Puneţi şi
linguriţa mică rasă de bicarbonat. Lăsaţi amestecul vreo 10
minute şi apoi faceţi chifteluţele. Pentru cei care nu au o presă de falafel (e o ustensila specială), se poate folosi inelul de
tăiat coca de patiserie sau se pot face cu mâna. Încingeţi cuptorul la 200 de grade, puneţi chifteluţele în tavă şi lăsaţi să
se rumenească pe o parte, apoi, cu grijă, întoarceţi şi lăsaţi
să se rumenească şi pe cealaltă parte. Se serveşte cu lipie şi
salată de roşii cu pătrunjel, acompaniat de sos pe bază de
tahini. Un falafel reuşit este rumenit şi crocant la exterior
şi fraged în interior. Poftă bună!

FABULA SĂPTĂMÂNII

Câinele şi scoica
Un câine obişnuia să mănânce ouă. Într-o zi, văzu pe
malul râului o scoica şi, crezând că e un ou, o înghiţi întreagă. În noaptea aceea, îl apucă o durere cumplită de burtă. Când se mai linişti, îşi spuse:
- Aşa-mi trebuie, dacă am ajuns să cred că tot ce e rotund, e ou.
Morala acestei fabule: Gândeşte-te bine înainte de a face ceva; altfel, poţi avea neplăceri.

SUDOKU
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ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Duminica a 26-a după Rusalii
(Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)

Cine trăieşte în beţie…
Bogatul necugetat
şi neatenta noastră cugetare
Postul Naşterii Mântuitorului începe cu o pildă
atât de actuală, încât aproape doare: Parabola cu bogatul cel necugetat (Luca
12, 13-21). E o pildă provocată de cererea unui „cineva din mulţime”, care cere
intervenţia Domnului Hristos ca fratele său să împartă moştenirea cu el. Povestea, spusă pentru vindecarea doritorului de avere,
este simplă şi dureroasă
pentru starea dintotdeauna şi de azi a celor are visează la moşteniri.

celor îmbogăţiţi şi demotivarea lor în lehamite,
aproape că te ruşinezi că
nu le-ai citit parabola aceasta, că n-ai rostit-o mai
des, că n-ai strigat-o la toate întâlnirile specialiştilor
de circumstanţă în înmulţirea banilor proprii în defavoarea celor fără bani.
Mai grav pare când bogatul necugetat devine câte
un om de stat, care confundă poporul cu propria
moşie, lărgind în vise de
mărire hambarele intereselor personale.

Recolta

Bob de grâu curat

Un om bogat, o recoltă
care face să plesnească
hambarele din visul de mărire al îmbogăţitului peste vară, părelnica pace şi
odihnă ce o merită, şocul
vestirii şi întâlnirii cu
moartea. Dinaintea morţii
bogăţia e fără niciun folos,
ba mai mult, pare a fi o
greutate. Oricum ai da-o,
e o nebunie fără seamăn
să crezi în nemurirea îmbogăţirii tale.

În plan opus, îmbogăţirea în Dumnezeu. La momentul uciderii în atentat
a soţului său – Marele Duce Serghei (17 februarie
1905), Elisabeta Feodorovna, azi Sfântă Nouă Mucenică, ucisă de CEKA la
Alapaevsk (17/18 iulie
1918), Sfântul Ioan de
Kronstadt îi scria: „Durerea domniei voastre este
de nedescris. Durerea
Mântuitorului în Grădina
Ghetsimani, pe care a răbdat-o pentru păcatele lumii, a fost de necuprins.
Puneţi durerea voastră
lângă durerea Lui; astfel
veţi afla mângâiere“
(Lubov Millar, Sfânta Elisabeta Feodorovna a Rusiei – un crin în văile muceniciei, Ed. Bonifaciu,
2012, p. 129). A pune durerea ta lângă aceea a
Mântuitorului, a Maicei
Sale, a Sfinţilor ce luminează cerul Bisericii… Asta, asta înseamnă a fi bob
de grâu curat în Hambarul Ceresc. Şi e mare bogăţie! E singura bogăţie!
Pr. Constantin Necula

Fiţi atenţi
Două sunt învăţămintele: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă
de orice lăcomie fiindcă,
oricât de bogat ar fi cineva, viaţa lui nu stă în avuţiile sale!” (v. 15) şi „Aşa
se întâmplă cu cel care
strânge comori, dar nu se
îmbogăţeşte înaintea lui
Dumnezeu” (v. 21). Dinaintea frontului de căpătuială rapace în care trăim,
aproape că dor cuvintele
acestea. Când vezi acumulările de top Forbes şi absurditatea cheltuielilor
snoabe din jur, când constaţi lipsa de entuziasm a

Calendar Creştin Ortodox
(săptămâna 18 – 24 noiembrie)
18 Vi Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu (Post. Nu se fac nunţi)
19 Sâ Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin. Nu
se fac nunţi)
20 Du Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf.
Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiep.
Constantinopolului; (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi).
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 6, voscr. 1
21 Lu (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare
la peşte. Nu se fac nunţi)
22 Ma Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare
la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)
23 Mi † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei
şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)
24 Jo Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, ep. Romei şi Petru, ep. Alexandriei
(Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)

Să îndreptăm astăzi limba
noastră împotriva beţiei
şi să răsturnăm la pământ
acest fel de vieţuire ruşinoasă şi fără de rânduială!
Voim a pârî pe cei ce s-au
dedat ei, nu pentru a-i
arunca în ruşine, ci pentru
a-i slobozi din ruşine;
nu pentru a le face jigniri,
ci pentru a-i îndrepta;
nu pentru a-i da defăimării obşteşti, ci pentru a-i
apăra de defăimarea cea
înfricoşată şi a-i scăpa
din mâinile satanei.
Căci cine trăieşte în beţie,
desfătare şi necumpătare
a căzut sub tirania
satanei. Fie ca sfătuirile
noastre să poată
aduce oarecare folos!

Destrămaţi
Noi numim destrămaţi pe
acei tineri care îndată ce au
primit moştenirea părintească o cheltuiesc fără a gândi
cui şi când trebuie să dea;
care risipesc haine, aur şi argint cu desfrânatele şi cu tovarăşii cei răi. Tot aşa se întâmplă şi cu beţia. Ea se năpusteşte asupra judecăţii beţivului ca asupra unui tânăr
destrămat, face mintea lui
roabă şi îl sileşte a cheltui
toate comorile duhului fără
prevedere şi fără chibzuire.

Smintire de bună voie
Beţivul nu ştie ce şi când
trebuie să vorbească şi când
să tacă, ci gura lui stă deschisă pururea şi buzele sale
n-au nici uşă, nici zăvor. Beţivul nu ştie a-şi economisi
cuvintele sale, nici a stăpâni
comoara duhului său; el nu
ştie a păstra pe unele, nici a
cheltui pe altele, ci el cheltuieşte şi le risipeşte pe toate. Beţia este o smintire de
bună voie, o trădare a propriilor sale gânduri, o boală
vrednică de râs, o patimă care se ia în râs, un satan pe
care cineva şi-l alege lui însuşi. Patima aceasta este mai
rea decât nebunia.

Aceleaşi patimi
cu cel îndrăcit
Voieşti să vezi cum beţivul este mai ticălos decât un
îndrăcit? Pentru un îndrăcit oricine are compătimire,
dar pe cel beţiv noi îl urâm;
pe acela îl jelim, iar pe acesta suntem supăraţi şi mânioşi. De ce aceasta? Boala
unuia este o nenorocire, iar
a celuilalt este o uşurătate
de minte, supusă pedepsei.
Beţivul are de suferit aceleaşi patimi ca şi cel îndrăcit. El, de asemenea, se clatină în toate părţile, tot aşa
este smintit, tot aşa cade la
pământ, tot aşa zgâieşte
ochii, tot aşa bate cu picioarele după ce a căzut, şi tot
aşa spumegă cu gura.

Nesuferit şi dispreţuit
Un beţiv este prietenilor
săi spre îngreţoşare, vrăjmaşilor săi spre râs, slugi-

lor sale spre dispreţ, muierii sale spre ponos, tuturor
nesuferit şi mai dispreţuit
decât dobitocul cel fără de
minte, pentru că un dobitoc
bea numai atât cât are sete
şi pofta sa se alină odată cu
trebuinţa sa; însă acesta, cu
necumpătarea sa, trece peste pofta cea firească şi este
mai fără de judecată decât
făpturile cele fără de minte.

La pariuri
Şi ce este mai rău: o desfrânare însoţită de aşa multe
rele şi de o aşa de mare vătămare nu se mai socoteşte păcat, ba încă la mesele bogaţilor se fac chiar şi rămăşaguri
cu această ruşine şi se întrec
unul cu altul, care mai mult
se va necinsti, care mai mult
îşi va îmbolnăvi nervii, care
mai mult îşi va slăbi puterile,
care mai mult va putea ataca
pe Domnul Dumnezeu. Acesta este un rămăşag şi o întrecere chiar din iad.

Mai ticălos…
Un beţiv este mai ticălos
decât un mort. Mortul zace
fără simţire şi nu poate să facă nici bine, nici rău; beţivul,
însă, este în stare să facă rău.
El şi-a îngropat sufletul ca
într-un mormânt şi se zbuciumă cu un trup mort. Vezi
tu, oare, că cel beţiv este mai
ticălos decât îndrăcitul şi mai
fără simţire decât mortul?

„Nu vă înşelaţi…“
Dar vrei tu să auzi ceva
mai trist decât toate? Beţivul
nu poate intra în împărăţia
cerului. Cine spune aceasta?
Sfântul Pavel, când zice: „Nu
vă înşelaţi: nici desfrânaţii,
nici închinătorii la idoli, nici
preacurvarii, nici malahienii,
nici sodomiţii, nici furii, nici
lacomii de avere, nici beţivii,
nici ocărătorii, nici răpitorii,
nu vor moşteni împărăţia lui
Dumnezeu” (I Corinteni 6,
9-10). Auzit-ai în ce ceată pune Apostolul pe beţiv? El îl
pune la un loc cu desfrânaţii,
cu închinătorii la idoli, cu
preacurvarii, cu hulitorii şi
cu răpitorii.

Boală grea
Aşadar, beţia, iubiţilor, este o boală foarte primejdioasă şi grea, şi de aceea eu nădăjduiesc că sufletul vostru
se va slobozi de această boa-

lă şi voi veţi ţine minte cuvintele Apostolului: „Nu vă
îmbătaţi de vin, întru care
este desfrânarea”. Vinul umple sufletul cu războiul patimilor şi cu furtuna gândurilor destrămate şi totodată nimiceşte puterile trupului.
Însă nu vinul învinovăţim
noi, ci reaua lui întrebuinţare, căci nu întrebuinţarea lui
cea bună, ci nemăsurarea
pricinuieşte beţia, care este
rădăcina tuturor relelor.

Pentru vindecare
Vinul provine de la Dumnezeu, beţia de la diavol. Vinul ni s-a dat pentru vindecarea slăbiciunilor trupului, iar
nu pentru stricarea puterilor
sufletului; pentru nimicirea
bolii trupului, iar nu pentru
şubrezirea sănătăţii duhului.
De aceea nu întrebuinţa
rău darul lui Dumnezeu şi nu
da motiv de păcat oamenilor
nebuni şi fără de minte.

Beţia de patimi
Însă este şi o beţie fără de
vin, căci cineva se poate îmbăta de mânie, de o dorinţă
fără de rânduială, de zgârcenie şi de lăcomie, de deşertăciune şi de mii de alte patimi. Adică, beţia nu este altceva decât o pierdere temporară a dreptei cugetări, tulburare şi răpire a judecăţii
cele sănătoase. Pentru aceea, cu dreptate se poate numai beat, nu numai cel ce
toarnă în sine vin mult, ci şi
cel ce hrăneşte înlăuntrul
său vreo patimă nesilnică.

Aprins de poftă
De pildă, cel ce este aprins
de poftă către o femeie străină şi umblă după fetele cele
stricate, acela este beat. Precum cel îmbătat de mult vin
aruncă vorbe necuviincioase
şi nu mai poate să vadă drept,
aşa şi cel îmbătat de patimile cele necurate, nu poate
scoate niciun cuvânt sănătos,
ci numai vorbe de ruşine, pierzătoare şi necuviincioase; el
nu mai vede drept şi este orb
în toate lucrurile.
Pretutindeni vede femeia pe care pofteşte a o necinsti, şi oriunde s-ar afla, în
societate sau la ospăţ, şi de
ar vorbi cu dânsul mii, el
nu-i aude, căci gândirea lui
este aţintită la acea femeie,
şi el îşi imaginează păcatul.

Toate îi stârnesc presupunerea şi frica, şi este ca o
fiară prinsă în cursă, plin de
o pătimaşă nelinişte.

Mâniosul
Tot aşa, şi mâniosul este
un beţiv. Şi lui i se umflă faţa şi glasul îi este nesilnic;
ochii lui sângerează, judecata i se întunecă, pătrunderea
se împilează, limba îi tremură, ochii i se învârtesc, urechile nu aud bine, căci mânia
îi apasă creierii mai cumplit
decât beţia şi ridică în sufletul lui o furtună şi o vijelie
care nu voiesc a se domoli.

Smintitul
Însă dacă desfrânatul şi
mâniosul sunt nişte beţivi,
apoi cu atât mai vârtos beţivul este smintitul cel fără
Dumnezeu, care huleşte pe
Dumnezeu, dispreţuieşte legea lui Dumnezeu, care niciodată nu voieşte să se îndrepte şi este mai ticălos decât un destrămat şi decât
un ieşit din minţi, când nu
simte boala sa. Căci tocmai
aşa se întâmplă la beţie, că
omul nu mai bagă în seamă
purtarea sa cea ruşinoasă.

Beţie nobilă, slăvită!
Noi am amintit mai sus
cuvintele Apostolului Pavel
către efeseni: „Nu vă îmbătaţi de vin, întru care este
desfrânare”, dar el mai adaugă: „ci vă umpleţi de Duhul
Sfânt” (Efeseni 5, 18). Aceasta este o beţie nobilă, slăvită!

Cu psalmi, cu cântece
Umple sufletul tău de Duhul Sfânt, ca să nu te umpli
de beţie. Amanetează duhul
tău şi gândurile tale mai dinainte Duhului Sfânt, pentru ca acea prihană ruşinoasă să nu găsească la tine loc.
De aceea, Apostolul n-a zis:
„să fiţi părtaşi Duhului Sfânt”,
ci „să vă umpleţi de Duhul
Sfânt”, adică umple duhul tău
ca pe un pahar, cu Duhul
Sfânt, cu psalmi, cu cântece
şi cântări duhovniceşti, pentru ca acolo diavolul să nu se
mai poată îndulci cu nimic.
Cu această beţie, iubiţilor,
să ne îmbătăm, iar de la cealaltă să ne înfrânăm, fiindcă
duce omenirea la ruşine.
Sf. Ioan Gură de Aur
(Titlul şi intertitlurile
aparţin redacţiei)
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Târg de produse bio

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM

APĂ CANAL SIBIU S.A.

absolvenți de studii superioare
de psihologie
și psihopedagogie specială

Angajează pentru :
SECTIA RETELE APA

pentru complexul de servicii destinate copilului cu cerințe
educative și sociale speciale, Fundația Un copil, o
speranță, acronim UCOS, cu sediul în Municipiul Sibiu,
Aleea Streiu, nr. 8.

În fiecare vineri, între orele 11.00 şi 18.00, în
Piaţa Huet are loc târgul de produse bio, unde
sibienii pot găsi legume, fructe, produse din
lapte şi produse apicole.
Evenimentul este organizat de Biserica
Evanghelică şi SC Pieţe Sibiu S.A.
ANGAJĂRI

ANGAJĂM PERSONAL
CURĂŢENIE ÎN SALA
DE CINEMATOGRAF
PROMENADA SIBIU:
2000 RON + 20 BONURI
DE MASĂ.
RELAȚII TEL.:
0735.300.387
0722.763.974
031.101.21.39
¤ Lg Construct Imob angajează
muncitori caliﬁcaţi și necaliﬁcaţi
în construcţii, interior și exterior.
Oferim unele dintre cele mai bune salarii de pe piaţă, în funcţie
de competenţele ﬁecăruia. Șantierele sunt în Sibiu. Oferta de
muncă este pe perioadă nedeterminată. Telefon
0756-844.565
¤ Pensiunea Mirani caută colaboratori ospătari/ajutori de ospătari, pentru perioada verii și
evenimente. Tel.: 0741-225.865
¤ Fabrică belgiană din industria
prelucrării metalelor recrutează
sudori Mig/MAG/INOX/TIG cu
experienţă în domeniu și cunoștinţe minime de lb. engleză. Salariul variază în funcţie de orele
prestate. Minim net 450 euro/
săpt., posibilitatea ore suplimentare. Informaţii la telefon
0744-850.578
¤ Angajăm muncitori pricepuţi
în amenajări interioare. Firma
oferă pentru angajaţi salariu
atractiv, diurnă deplasare, cazare bună, angajare din prima zi,
decontare analize, decontare
abonament dacă e cazul. Mai
multe detalii la telefon
0752-337.085
¤ Pensiune – restaurant angajează: ospătar, ajutori de bucătar și cameristă. Pentru mai
multe detalii apelaţi nr. de tel:
0735-532.225
¤ SC Ariontec SRL, ﬁrmă cu capital integral german, cu activitate din septembrie 2007 în
Mediaș, producător de conectori industriali pentru aparatură, angajează MUNCITORI NECALIFICAŢI. Oferă loc de muncă
asigurat pe termen lung, salariu corespunzător, tichete de
masă, ore suplimentare plătite
conform legislaţiei. Cerinţe:
Seriozitate și punctualitate;
Dexteritate foarte bună pentru
montajul manual; Vedere bună pentru veriﬁcarea și asigurarea calităţii; Disponibilitate
program de 3 schimburi. Mai
multe informaţii, la telefon
0269-841.126 sau la sediul societăţii din strada Iuliu Maniu
nr. 2A, între orele 08:00 –
16:30

SERVICII
¤ Broker de asigurări, efectuez
¤ COȘ FUM SIB S.R.L. Servicii
profesioniste curăţare și inspecţie: coșuri de fum, șeminee, cazane, sobe. Tel.: 0741-781.582
¤ Transport basculabil agregate
de balastieră – nisip, balast,
sort, piatră spartă etc., la un
preţ convenabil, negociabil. Telefon 0751-074.414
¤ Construim case pe structura
de lemn oriunde în ţară. Casele

se realizează la comandă, pe terenul proprietarului. Preţul este
de 260 euro/mp la cheie și include materialele necesare și
manopera. Telefon
0728-496.289
¤ Ofer transport pentru animale
pe toată raza judeţului Sibiu. Informaţii la telefon 0747-537.059
¤ Persoană ﬁzică autorizată
execută lucrări de zidărie, faianţă, rigips, piatră și instalaţii sanitare. Informaţii la telefon
0753-474.862
¤ Transport 2,5 mc: balastru,
sorturi, nisip și piatră. Preţ 180
lei. Tel. 0746-788.218
¤ Broker de asigurări, efectuez
orice fel de asigurare: asigurări
de sănătate private cu acoperire
internaţională și naţională, pensii private, fonduri pentru studiile copiilor, asigurări de protecţie
a familiei, investiţii, RCA, Casco,
locuinţe, medicale de călătorie
etc. Tel.: 0744-396.115
¤ Caut om la animale, condiţii
bune. Pentru mai multe informaţii, sunaţi la nr. de telefon
0785-579.283
¤ Echipă Dumbrăveni executăm lucrări de amenajări interioare și exterioare, case la roșu,
faianţe, gresie, tencuieli, polistrien, decorativă. Preţurile sunt
negociabile. Lucrăm și la ﬁrme
și la particulari. Telefon
0749-885.482

SCHIMBURI
¤ Schimb casă în Porumbacu
de Sus cu o garsonieră în Sibiu.
Tel. 0746 085573. (2.10)

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

IMOBILIARE
¤ Închiriez casă, zona Terezian,
str. Lăptăriei, 2 camere, două
băi,pentru familie sau studenţi.
Preţ 300 Euro + taxe. Tel.
0757140987.

Fundația UCOS este un ONG de utilitate publică, cu o activitate continuă de 24 ani, reprezentativ la nivel local și
național.
Condițiile de angajare sunt avantajoase și atractive!
Detalii suplimentare puteți obține la nr. de telefon 0743-174472,
sau pe adresa de e-mail micheltheop@yahoo.fr /ucos@ucos.ro.

Va asteptam bucuroși sa faceti parte din echipa noastra!

ACORD DE MEDIU
Comuna Rășinari anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul REALIZARE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL PRISLOP, COMUNA RĂŞINARI, propus a ﬁ amplasat în comuna
Rășinari. Informațiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str.
Hipodromului, nr. 2A și la sediul Comunei Rășinari, str.
O.Goga, nr.1520, în zile de luni - joi, între orele 8.00-16.00
și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Sibiu.
¤ Vând sau schimb casă în
Cisnădie,compusă din trei camere,
bucătărie, trei băi și anexe. Garaj și bucătărie de vară de
40mp. Relaţii la telefon:
0745170115.
¤ Închiriez apartament la casă,
în Sibiu, compus din: 3 camere,
bucătărie, 2 băi, cămară, debara, hol, acces la curte și grădină.
Informaţii la telefon 0722-579753.
¤ Vând casă, 5 camere, 4 băi,
cu teren 1600 mp, situată în Arpașu de Sus nr. 316. Relaţii la
tel. 0736652484.
¤ Caut să închiriez cameră cu
baie în Municipiul Sibiu.
Tel. 0742704335
¤ Închiriez apartament mobilat,
3 camere, Calea Turnișorului.
Telefon: 0741-547.666.
¤ Închiriez apartament la casă,
spaţios, la parter, bucătărie mare, cu baie și scară de acces la
etaj unde se aﬂă 2 dormitoare,
birou și baie, cu utilităţi separate, zonă bună, după fabrica de
bere, aproape de mall, spital și
gară. Preţ 350 euro negociabil.
Relaţii la telefon 0751-313.230

AUTO
Vând Maşină de Epocă –
DACIA 1300, gri 83, an fabricaţie 1979, în stare bună de
funcţionare, cu revizia tehnică
la zi, cu numeroase piese de
schimb. Pentru detalii sunaţi
la mobil – 0745.116.637

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

DIVERSE
¤ Vând oi Suffolk import Ungaria, Cehia, Belgia cu Pedigree
(carte de origine). Exemplare
deosebite obținute din monte
cu berbeci din Olanda, Belgia Irlanda. Preț avantajos. Telefon
0744-290.924
¤ Se vinde mașină manuală de
balotat fân, paie și hârtie.
Informații la telefon 0746899.907
¤ Vând: oțel lat de 3 cm; sârmă
de 3 mm; roată dințată pentru
mașină; unelte zugrăvit; târnacop, costume impermeabile din
foi cart și altele. Toate la jumătate de preț. Telefon 0269-820.114
¤ Societate comercială vinde
umerașe vrac (confecţionate din
plastic, lemn, metal), diverse
modele import Germania. Preţ
avantajos. Informaţii la telefon
0744.522.563.
¤ Vând miere de salcâm 30lei/kg, poliﬂoră – 25 lei/kg și
de mană - 30 lei/kg. La comenzi mai mari de trei kg, se
poate livra oriunde în Mediaș.
Telefon 0743-817.085
¤ Vând ﬂori de paie, culorile
sunt naturale ale ﬂorilor. Buchet
compus din 50 de ﬁre. Preţ 10
lei. Sunaţi la 0753-868.372
¤ Vând iepuri, rase mari.Telefon 0746-439.258

oferă spre închiriere

INGINER în domeniul : instalaţii în construcţii /
hidrotehnica / mecanic- 1 post
Cerinţe:
¤ studii superioare tehnice în domeniul: instalaţii /construcţii / hidrotehnice/mecanice/politehnice;
¤ experienţă în domeniul instalaţiilor de apa si canalizare, constituie avantaj;
¤ cunoștinţe temeinice de operare PC;
¤ permis conducere categ. B;
¤ abilitati munca in echipa si in afara orelor de program;
Cererile tip de participare la concurs se completează și
se depun online la adresa de mail personal@apacansb.ro
sau la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serv.Resurse Umane, împreună cu CV, copie diplomă studii și adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 21.11.2022.
Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916(int.117 sau 166).

s.c.

LEGOCOM IMPEXS.R.L
tel: 0745/253.789
str. Dinamului nr.5, Sibiu
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Remiză albă la debut
Cu Niculescu pe bancă, CSC 1599 Şelimbăr a înregistrat a 4-a remiză consecutivă pe teren propriu
Al. Luca, Rob. Boboc, Raicea (Oct. Ursu 60′), Arhirii (Monea 60′), Cîrstean
(Gele 60′), Ciocâlteu (Buzan 81′). Antrenor: Claudiu Niculescu

CSC 1599 Şelimbăr
n-a reuşit să întrerupă
şirul partidelor fără victorie, la primul meci cu
noul antrenor Claudiu
Niculescu pe bancă.
A încheiat la egalitate,
0-0 cu CSM Slatina,
sâmbătă, la Rm. Vâlcea,
în cadrul etapei
a 14-a a Ligii 2.

Instalat la cârma echipei
la începutul săptămânii trecute, fostul internaţional a
încercat în timpul scurt avut
la dispoziţie să ridice moralul „călăreţilor“, afectat în
urma a 7 partide fără victorie, dintre care una în Cupa României, 0-4 cu Petrolul, pe 28 septembrie. Practic, de atunci, gruparea din
Şelimbăr „şi-a pierdut busola“, înregistrând 3 înfrângeri în deplasare în campionat şi 3 remize pe teren
propriu, la Rm. Vâlcea.

Ocazii mari
Niculescu a căutat să joace ofensiv, în condiţiile în care a avut în faţă o echipă fără pretenţii în atac, pregătită să se apere cu toţi jucătorii dacă e cazul. „Călăreţii roşii“ au încercat toate
variantele să desfacă defensiva adversă încă din prima
repriză, când au şi ajuns în
2 rânduri periculos la poarta adversă. Din păcate, n-au
reuşit să înscrie.
Aspectul jocului a rămas acelaşi şi-n actul secund, cu CSC Şelimbăr în-

A fost a patra remiză
consecutivă pe „teren propriu“ pentru şelimbăreni,
după 1-1 cu Steaua şi Unirea Slobozia şi 0-0 cu Ripensia Timişoara.
În urma acestui rezultat,
CSC 1599 Şelimbăr rămâne
pe locul 11 în clasament, cu
18 puncte obţinute din 4 victorii şi 6 remize.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

A „umblat“ la moral

Pe locul 11

Clasament la zi
1. Steaua
2. Unirea Slobozia
3. Csiksereda
4. Poli Iaşi
5. Gloria Buzău
6. Unirea Dej
7. Oşelul
8. Dinamo
9. CSM Slatina
10. FC Braşov
11. CSC ŞELIMBĂR
12. Concordia
13. Ripensia
14. Viitorul Tg. Jiu
15. Minaur B. Mare
16. Progresul
17. Metaloglobus
18. CS Dumbrăviţa
19. Unirea Constanţa
20. Poli Timişoara

Campionat întrerupt
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

cercând să joace fotbal.
Presiunea la poarta oltenilor avea să crească odată cu trecerea timpului,
mai ales după ce Niculescu a făcut o triplă schimbare, după o oră de joc,

10
8
7
7
7
7
7
6
5
5
4
5
4
5
3
3
4
4
4
1

2
4
4
4
4
4
4
3
5
5
6
2
4
0
5
5
1
1
0
5

2
2
3
3
3
3
3
5
4
4
4
7
6
9
6
6
9
9
10
8

aducând mai multă prospeţime echipei sale. Am
avut un ultim sfert de oră
de asalt aproape continuu,
dar mingea nu a vrut să
intre în poartă. Am avut
şi o bară, însă fotbalul se

29-14
24-8
20-9
17-10
21-16
24-20
15-11
16-15
15-9
17-13
12-12
16-14
13-13
15-24
15-21
13-19
12-17
15-32
12-31
8-21

32
28
25
25
25
25
25
21
20
20
18
17
16
15
14
14
13
13
12
8

joacă pe goluri, iar sâmbătă, CSC 1599 Şelimbăr şi
CSM Slatina au încheiat
la egalitate 0-0.
CS Comunal Şelimbăr:
Mitrovic – Manole, R. Crişan, Dandea (cpt.), Riza,

Încă un punct în deplasare

Joc de uzură
O întreagă primă repriză am consemnat un joc de
uzură, cu rare, foarte rare
apariţii în preajma celor două porţi, chiar dacă s-a jucat bărbăteşte, cu nerv. Sibienii au închis foarte bine
culoarele spre poarta lui Letica, însă linia de mijloc, cu
Biceanu şi Răuţă mai prudenţi cu faza ofensivă, ne-a
redus şansele la un atac sau
măcar un contraatac de luat în seamă. Cel mai periculos jucător al gazdelor,
Mihai Roman, a fost însă
anihilat aproape complet,
astfel că la cabine s-a plecat la 0-0, cu speranţe pentru actul secund.

Ocazii
După pauză, jocul s-a
aprins, mai ales după ce Măldărăşanu a decis să încerce
mai mult, aruncându-l în luptă de Alhassan, cu profil ceva
mai ofensiv decât Biceanu. FC
Botoşani urcase mai hotărât
în atac, iar Petkovski (‘55) ne-a
dat emoţii scăpând singur spre
poarta lui Letica, dar şutând
din fericire slab, pe lângă. În
minutul 62, Răuţă reuşea prima minge sibiană pe spaţiul
porţii lui Pap, un cap la o centrare a excelentului Medina.
Un minut mai târziu, însă, pe
contră, Mihai Roman găseşte
în sfârşit un culoar, trage suprinzător, dar Karlo Letica e
în mare formă şi blochează.
Tot portarul croat mai intervine o dată salvator la un şut
violent din preajma careului
a lui Petkovski.

Echipa de ligă secundă CSC 1599
Şelimbăr continuă să se implice în viaţa
comunităţii, prin strângeri de fonduri
pentru semeni aflaţi în nevoie. Zilele
acestea a deschis o licitaţie pentru tricoul căpitanului Alexandru Dandea, care
poartă semnăturile tuturor coechipierilor săi. Preţul de pornire a fost 250 lei,
banii strânşi urmând a fi oferiţi unei tinere din Şelimbăr care are nevoie de un
transplant de cord. „CSC 1599 Şelimbăr
oferă la licitaţie tricoul «căpitanului»
Alexandru Dandea, cu autografele tuturor jucătorilor noştri. Suma de pornire
este de 250 de lei, iar doritorii pot licita
în comentariile acestei postări (nr – pagina de facebook CSC 1599 Şelimbăr),
până duminică ora 18:00!
Clubul nostru se implică din nou
într-un proiect umanitar, de această
dată este vorba despre o tânără din
Şelimbăr, Ana Maria Bădilă, în vârstă
de 33 de ani care are nevoie de sprijinul nostru!
Ana Maria Bădilă şi Asociaţia "O
inimă, o şansă", strâng fonduri pentru
transplantul de cord, iar suma necesară
depăşeşte cu mult posibilităţile oricărei
familii normale din România, iar noi
am decis să nu rămânem pasivi şi să-i
sărim în ajutor!
Nu este prima dată când CSC
1599 Şelimbăr depăşeşte graniţele
sportive şi se implică în acţiuni umanitare, iar pe lângă tricoul oferit spre
licitaţie, întreg staff-ul a dorit să o
sprijine pe Ana Maria Bădilă, lucru pe
care îl puteţi face şi voi în conturile
deschise pe Asociaţia "O inimă, o
şansă":
Cont IBAN Lei: RO86BTRLRO
NCRT0645565701
Cont IBAN Euro: RO36BTRLEURC
RT0645565701
Cont IBAN USD: RO40BTRLUSDC
RT0645565701
ASOCIAŢIA O INIMĂ, O ŞANSĂ
CUI: 46549270
Jud.Sibiu, Comuna Selimbăr
Adresa: Str. Bucuresti nr. 23“, este
mesajul clubului din Şelimbăr.

FC Inter şi-a făcut norma
Foto: FC Hermannstadt

FC Botoşani şi FC Hermannstadt au terminat la
egalitate 0-0, în SuperLiga
României la fotbal
În criză de puncte în această toamnă, FC Botoşani
a părut că-şi doreşte mai
mult decât o remiză, luni
seară, cu FC Hermannstadt,
scor final 0-0, în cadrul etapei a 18-a a Superligii României. Gazdele au ratat
ocaziile meciului, noi având
un Letica în excelentă formă, dar şi elevii lui Măldărăşanu şi-au arătat colţii în
repriza secundă, însă fără
efect pe tabelă.

Spre bucuria staff-ului
tehnic, campionatul s-a întrerupt până la finalul lunii, întreaga suflare a fotbalului românesc fiind conectată acum la Campionatul Mondial din Quatar.
Prilejul a fost folosit de selecţionerii naţionalelor României pentru antrenamente şi jocuri, CSC 1599
Şelimbăr trimiţându-l la
lotul U20 pe portarul
Aleksander Mitrovici.
Claudiu Niculescu se va
folosi acum de timpul avut
la dispoziţie pentru a găsi
soluţii de a ieşi din criza rezultatelor, cu 5 etape înainte de finalul sezonului regulat. Următoarea apariţie
oficială a „călăreţilor roşii“
va avea loc luni 28 noiembrie, de la ora 20, la ocupanta locului 3 în clasament
Csikszereda M. Ciuc.

CSC 1599 Şelimbăr,
alături de
Ana Maria Bădilă

Sibienii au avut şi ei ocazii în actul secund, prin Paraschiv, Balaure, apoi Petrescu, nou intrat în teren. În
chiar minutul 90, Mihai Roman (FC Botoşani) şi-a potrivit o minge cu mâna, a marcat, şi a fost nevoie de VAR
pentru a fi anulat golul.
Una peste alta, tabela a
rămas imaculată: 0-0. În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt rămâne pe 5 în
clasament, cu 27 de puncte
şi păstrează şanse de a prinde un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Nervi

Echipele

Spre final, nervii s-au dezlănţuit. Spre uimirea tuturor,
în minutul 78, Alhassan s-a
arătat extrem de supărat pe
coechiperul său, portarul Letica, l-a îmbâncit, acesta din
urmă a ripostat, iar centralul
le-a acordat ambilor câte un
cartonaş galben pentru comportament nesportiv. O fază
mai rară pe terenurile de fotbal, care ne indică faptul că în
vestiarul nostru nu e linişte.

FC Hermannstadt: Letica – Medina, Antoche, Stoica, Butean – Mino, Răuţă
(Năstăsie, ‘79) – Balaure (Petrescu, ‘79), Biceanu (Alhassan, ‘59), Oroian – Paraschiv (Babic, ‘90). Antrenor: Marius Măldărăşanu.
FC Botoşani: Pap – Sadiku, Dican, Boli – Patache (Sno,
‘63), Ivanov (Camara, ‘79), Zabou (Mussis, ‘72), Dragu – M.
Roman, Petkovski (Pinson,

Rezultate etapa a 18-a
Sepsi Sfântu Gheorghe –
Petrolul Ploieşti 2-0; Chindia
Târgovişte – Farul Constanţa 1-1;
Rapid Bucureşti – CSU Craiova 2-2;
UTA Arad – FC Voluntari 1-1; CS
Mioveni – CFR Cluj 0-1; U Craiova
1948 – FCSB 0-2; Universitatea
Cluj – FC Argeş 0-0; FC Botoşani –
FC Hermannstadt 0-0

‘78), Mateus (M. Roman, ‘63).
Antrenor: Alin Bejan

Pauză competiţională
Urmează o pauză competiţională cauzată de desfăşurarea Camionatului Mondial din Qatar. Va fi şi o perioadă cu jocuri ale echipelor
naţionale ale României, acolo unde FC Hermannstadt
va avea 3 jucători: Raul Opruţ
şi Daniel Paraschiv la naţionala mare condusă de selecţionerul Edi Iordănescu,
iar Alexandru Oroian la U21,
sub comanda lui Săndoi.
Următoarea apariţie a
echipei sibiene în campionatul intern va fi pe 30 noiembrie, pe teren propriu, când
este programată restanţa din
runda a 6-a cu CFR Cluj.

În Liga a IV-a, FC Inter
continuă se spere la un pas
greşit al contracandidatei
ACS Mediaş, pentru a reveni în fruntea clasamentului. Sâmbătă, a câştigat
din nou fără probleme, 8-0
(3-0) la AS Leii Şura Mică.
Un scor identic cu cele din
rundele anterioare, sibienii
reuşind un 8-0 la Bradu,
apoi un 8-0 acasă cu FC
Avrig, a treia favorită la primul loc din Liga IV.

Triple Greavu
şi Bratima
Golgheterul Adi Greavu
şi-a adăugat în cont încă 3
goluri, tot o triplă reuşind
şi Bratima. Meciul n-a avut
istoric, sibienii fiind superiori la toate capitolele. Au
marcat: Greavu (17', 44', 55'),
Stoia (34'), Tineiu (68' din
penalti), Bratima (62' din
penalti, 70', 78').
FC Inter a jucat în formula: Ciorgovean – Câmpean, Oprişor, Bărculeţ
(Boldea – 64’), Giura, Barbu (Băra – 64’), Bratima
(cpt.) – (Maistrenko – 81’),
Stoia, Tineiu, Belaşcu
(Standima – 17’), Greavu
(Răcean – 64’).
În runda următoare, FC
Inter va întâlni sâmbătă 19
noiembrie, pe teren propriu,
FC Agnita.

ACS Mediaş,
din nou cu probleme
ACS Mediaş a bifat cea
de-a 11-a victorie consecutivă, la Bradu, unde a învins
la limită, 1-0 (0-0), după un
meci în care gazdele au alergat mult pentru un rezultat
de egalitate.
Gruparea pregătită de Dumitru Solomon şi Doru Dudiţă a avut şi un gol anulat în
prima repriză, pe motiv de ofsaid, însă a reuşit să puncteze la 10 minute de la reluare
prin Pajco, golgheterul medieşenilor ajungând la 21 de reuşite în acest sezon.
ACS Mediaş a început în
formula: Paul Florea, Bîrsan
Sebastian, Avram Cristian,
Stan Paolo, Jica Bogdan, Buzean Ionuţ, Ignat Raul, Socaci
Alexandru, Noian Lucian, Pajco Cristian, Tala Mihai
Chiar dacă a învins mai
greu decât se aştepta, ACS
Mediaş şi-a îndeplinit obiectivul de a-şi trece în cont cele trei puncte, rămânând
astfel în fruntea clasamentului Ligii a IV-a.
În runda următoare, sâmbătă 19 noiembrie, pe terenul Sparta, ACS Mediaş va
întâlni FC Avrig, cea de-a
treia contracandidată la prima poziţie în clasament,
echipă învinsă însă în runda a 10-a la FC Inter cu 8-0.

