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„Am găsit soluția optimă 
pentru patinoarul artificial”

În luna octombrie, am supus 
dezbaterii publice mai multe 
proiecte de hotărâre, printre 
care amintesc: aprobarea 
proiectului modelului de steag 
al municipiului; amplasarea 
și amenajarea unui patinoar; 
modificarea tarifelor pentru unele 
servicii publice; organizarea 
manifestărilor cultural-artistice 
specifice Sărbătorilor de iarnă; 
stabilirea unor obligaţii în vederea 
asigurării unui climat de ordine și 
curăţenie pe teritoriul municipiului 
Sighișoara și înfiinţarea unui 
club sportiv municipal. 

Toate aceste proiecte le voi 
supune spre aprobare Consiliului 
Local Sighișoara, în ședinţa 
ordinară din luna noiembrie.

Pași pentru amenajarea 
unui patinoar artificial mobil

Unul dintre cele mai importante 
proiecte este cel al patinoarului 
artificial. Propun Consiliului 
Local să aprobe încheierea 
unui acord de cooperare pentru 
amplasarea și amenajarea unui 
patinoar artificial mobil în 
zona centrală a municipiului, 
oferind astfel sighișorenilor 
o alternativă la petrecerea 
timpului liber și o șansă în plus 
de a face mișcare în aer liber. 

Cea mai bună soluție

În urma unui studiu de piaţă 
realizat, dar și a unei analize 
comparative între mai multe 
variante - achiziţie, închiriere sau 
cooperare - s-a ajuns la concluzia 
că, din punctul de vedere al 
avantajelor, varianta unui acord de 
cooperare este cea mai potrivită, 
în vederea amplasării și amenajării 
unui patinoar artificial mobil.

Avantajele unui acord de 
cooperare: cheltuielile sunt mai 
reduse, dar pot implica părţile 
pentru consumurile de energie 
electrică și apă; cheltuielile pe care 
le implică încheierea unui acord de 
cooperare se regăsesc cuprinse în 
bugetul de cheltuieli, iar acesta are 
altă dinamică decât investiţia;  are 
un caracter flexibil, putându-se 
încheia pe termen lung sau scurt; 
cheltuielile pot fi suportate parţial 
de către cealaltă parte semnatară 
a acordului de cooperare, din 
profit; se pot organiza servicii de 
agrement - jocuri, concursuri, 
tombole, spectacole, evenimente 
promoţionale, festivităţi 
pentru zilele de sărbătoare 
etc. În jurul patinoarului se 
pot amenaja spaţii comerciale 
cu oferte potrivite sezonului; 
se permite accesul gratuit, 
în anumite condiţii, pentru 
elevi și preșcolari; se asigură 
gratuitatea service-ului; acordul 

de cooperare se perfectează cu 
o societate de profil specializată 
și cu experienţă în domeniu.

La o achiziție…

…singurul avantaj este acela 
că se dobândește calitatea de 
proprietar, pe când dezavantajele 
sunt extrem de multe: achiziţia 
unui patinoar mobil reprezintă 
o investiţie mare, la un preţ 
aproximativ de 900.000 de lei, care 
este preţul de cumpărare a unui 
patinoar de 1.200 mp, performant, 
cu echipamente noi, caz în care 
se acoperă pista de gheaţă și se 
oferă un pachet întreg de accesorii, 
inclusiv patine. La acest preţ se 
mai adaugă cheltuieli specifice cu 
privire la instalarea, mentenanţa, 
demontarea, transportul, 
depozitarea, cheltuielile de 
personal, promovarea etc. 

Sute de lucrări 
de întreținere 
și reparații 

Întreţinerea spaţiilor verzi, 
asfaltări, întreţinerea drumurilor 
pietruite, înlocuirea indicatoarelor 
rutiere pe toate străzile, montarea 
de bănci, coșuri de gunoi sau 
suporturi  pentru biciclete sunt 
doar câteva dintre lucrările  S.C. 
Ecoserv Sig S.R.L., una din 
întreprinderile publice aflate sub 
tutela Municipiului Sighișoara.  

Povestea trenulețului 
desprins din basme

Chinezii și germanii, 
interesați de 
Sighișoara
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De asemenea, achiziţia este o 
procedură complexă și anevoioasă, 
cu bani blocaţi în investiţie, care 
nu pot fi folosiţi pentru satisfacerea 
altor nevoi generale și care implică 
totodată: consumuri ridicate de apă 
și curent; asigurarea resursei umane 
și financiare necesare; asigurarea 
pazei bunurilor; achiziţii iniţiale de 
construcţii; asigurarea de cabine 
toalete ecologice; colectarea deșeurilor 
cu personal specializat în servicii de 
curăţenie. Astfel, preţul la prestări de 
servicii, utilităţi și achiziţia iniţială 
este în valoare de: 108.800 de lei.

La închiriere…

…din analiza realizată, au 

fost identificate doar dezavantaje 
constând în: costul închirierii 
unui patinoar care se ridică 
la cca. 132.000 de lei; costul 
tuturor utilităţilor; angajarea 
și suportarea cheltuielilor cu 
personalul necesar pentru 
asigurarea pazei, întreţinerea 
gheţii, închiriere patine, asistenţă 
medicală, asigurarea de toalete 
ecologice; imposibilitatea 
perceperii de tichete/bilete 
pentru accesul la patinoar.

Acord de cooperare...

Clubul Sportiv Societatea 
de Patinaj Brașov, prin adresele 
înregistrate la Municipiul Sighișoara 

cu nr. 23.725 / 06. 09. 2017 și nr. 
25.114 / 20. 09. 2017, și-a manifestat 
interesul pentru amenajarea unui 
patinoar artificial mobil pe perioada 
lunilor de iarnă în municipiul 
Sighișoara, făcând în acest sens o 
propunere de cooperare. Am luat în 
considerare această ofertă, tocmai 
datorită criteriilor și condiţiilor 
avantajoase prezentate de acest 
club sportiv, afiliat la Federaţia 
Română de Patinaj (un aspect în 
plus care vine să demonstreze 
capacitatea și abilitatea acestuia 
nu numai în ceea ce privește 
amplasarea și exploatarea 
patinoarului, dar și la suportarea 
tuturor cheltuielilor necesare 
întreţinerii și amenajării acestuia).

Astfel, vom putea asigura 
atât cetăţenilor, cât și turiștilor, 
un serviciu public de agrement, 
specific sezonului de iarnă, cu 
responsabilităţi și costuri minime, 
vom putea acorda facilităţi tinerilor 
și altor categorii de persoane 
vulnerabile/defavorizate, vom 
promova sportul și mișcarea în 
aer liber, vom atrage turiști în 
perioada sezonului de iarnă, vom 
sprijini mediul de afaceri de pe 
raza municipiului Sighișoara prin 
oferirea posibilităţii agenţilor 
economici de a-și expune spre 
vânzare produsele de sezon și, nu 
în ultimul rând, vom valorifica 
bunurile aflate în domeniul public.

Primar, Ovidiu Mălăncrăvean

Soluția optimă pentru patinoar

La închiriere…

Acord de cooperare...

Eforturile pentru asigurarea unei căi de 
acces spre Cartierul Târnava II dau rezultate

Vineri, 20 octombrie 2017, 
am primit o scrisoare din partea 
Ministerului Transportului 
prin care s-a propus o întâlnire 
în Sighișoara în perioada 13 
– 17 noiembrie 2017 pentru a 
discuta problema trecerilor la 
nivel cu calea ferată din dreptul 
cartierului Târnava II. 

Despre ce este vorba

În cadrul proiectului intitulat 
,,Reabilitarea liniei ferate Brașov - 
Simeria, componentă a coridorului 
IV Paneuropean, pentru circulaţia 
trenurilor cu viteză maximă de 160 
km/h, tronson Brașov – Sighișoara” 
se dorește desfiinţarea trecerii 
la nivel cu calea ferată prin care 
se asigură accesul spre Cartierul 
Târnava II (Bărăgan) din Sighișoara 
– intersecţia str. Mihai Viteazu 
cu str. Trandafirilor, situaţie ce va 
duce automat la perturbarea gravă 
a activităţilor agenţilor economici 
din această zonă, punând astfel 
în pericol aproximativ 450 de 
locuri de muncă și investiţii de 
aproximativ 60 de milioane de euro, 
afectând peste 6.000 de cetăţeni.

În consecinţă, la începutul 
acestei luni, împreună cu primarul 
comunei Albești, Nicolae Șovrea, 
am transmis o adresă către 
prim-ministrul Mihai Tudose, 
către ministrul Transporturilor, 
Răzvan Alexandru Cuc, și către 
directorul general al CNCF 
,,CFR” S.A., Marius Chiper, prin 
care am solicitat „modificarea 
proiectului intitulat Reabilitarea 
liniei ferate Brașov – Simeria, 
componentă a coridorului 
IV Paneuropean, pentru 
circulația trenurilor cu viteză 

maximă de 160 km/h, tronson 
Brașov – Sighișoara, în sensul 
păstrării/legalizării trecerii la 
nivel cu calea ferată situată la 
intersecția str. Mihai Viteazu cu 
str. Trandafirilor - care asigură 
accesul în Cartierul Târnava 
II (Bărăgan) din Sighișoara”.

Alternativă derizorie

De fapt, în cadrul proiectului 
de reabilitare a căii ferate nu 
se face vreo referire cu privire 
la modul în care va fi asigurată 
calea de acces în Târnava II după 
desfiinţarea trecerilor la nivel cu 
calea ferată. Cu aceeași problemă se 
confruntă și Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Albești, 
mai exact, după desfiinţarea 
trecerilor la nivel cu calea ferată, 
această localitate va fi izolată. 

Beneficiarul proiectului nu 
a luat nicio măsură cu privire 
la asigurarea unei noi căi de 
acces în Cartierul Târnava II 
(Bărăgan) din Sighișoara. 

În satul Albești, trecerea la 
nivel cu calea ferată este asigurată 
printr-un pasaj suprateran al 
Centurii Municipiului Sighișoara, 
Centură ce a rămas numai în 

faza de proiect (din anul 2011)”.
În acest context, propunerea 

celor de la CFR S.A. de a pune la 
dispoziţie un drum pietruit de 
5.50 m încadrat de acostamente 
de 0,75 m lăţime este derizorie. 

Activitatea societăţilor din zonă 
este strâns legată de transportul 
de mare tonaj, motiv pentru care 
autovehiculele cu ajutorul cărora 
se efectuează transportul nu vor 
putea rula în condiţii de siguranţă 
pe un drum pietruit de 5.50 m 
încadrat de acostamente de 0,75 m 
lăţime, ceea ce va duce inevitabil 
la perturbarea gravă a activităţii 
a agenţilor economici din zonă, 
aspect ce poate genera desfiinţarea 
a peste 450 de locuri de muncă. 

Ambulanța, fără acces

În ipoteza în care se va 
desfiinţa trecerea la nivel cu calea 
ferată care constituie intrarea 
principală în Cartierul Târnava 
II din Sighișoara - intersecţia str. 
Mihai Viteazu cu str. Trandafirilor, 
autospecialele de intervenţie ale 
Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă (ambulanţe, mașini 
pompieri etc.) nu vor avea acces, 
existând riscul ca în caz de urgenţă 

să nu se poată interveni în mod 
eficient, ceea ce ar putea duce 
la pierderea de vieţi omenești. 

În aceste sens, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Horea” al judeţului Mureș 
a arătat cât se poate de clar 
faptul că, în situaţia în care se 
va desfiinţa trecerea la nivel 
cu calea ferată, care constituie 
intrarea principală în Cartierul 
Târnava II din Sighișoara - 
intersecţia str. Mihai Viteazu 
cu str. Trandafirilor, accesul 
autospecialelor de intervenţie 
nu s-ar mai putea realiza. 

Rezolvare urgentă

Situaţia trebuie rezolvată cât 
mai urgent, iar în caz contrar 
nu voi semna documentele de 
predare a amplasamentului 
în privinţa căii ferate. 

Se impune ca, Guvernul 
României în colaborare cu 
Ministerul Transporturilor, să 
ia măsuri urgente cu privire la 
menţinerea trecerii la nivel cu 
calea ferată care asigură accesul 
în Cartierul Târnava II (Bărăgan) 
din Sighișoara - intersecţia str. 
Mihai Viteazu cu str. Trandafirilor.

Această cerere prealabilă 
reprezintă manifestarea de voinţă 
pentru soluţionarea diferendului 
pe cale administrativă, dar în 
ipoteza în care instituţiile mai 
sus-menţionate nu vor da curs 
prezentei cereri U.A.T. Municipiul 
Sighișoara și U.A.T. Comuna Albești 
nu vor semna documentele de 
predare a amplasamentului pentru 
societatea care va executa lucrarea.

Primar,  Ovidiu-Dumitru 
Mălăncrăvean

Despre ce este vorba

Alternativă derizorie

Ambulanța, fără acces

Rezolvare urgentă
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Sute de lucrări de întreținere 
și reparații pentru sighișoreni

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. este 
una din întreprinderile publice 
aflate sub tutela Municipiului 
Sighișoara și căreia Consiliului 
Local i-a delegat gestiunea directă 
a unor servicii publice: sortarea 
deşeurilor municipale; construirea, 
modernizarea, exploatarea şi 
întreţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, pasajelor rutiere şi 
pietonale, subterane şi supraterane; 
amenajarea şi întreţinerea zonelor 
verzi a parcurilor şi grădinilor 
publice, a terenurilor de sport, a 
locurilor de agrement, a locurilor de 
picnic şi a terenurilor de joacă pentru 
copii; amenajarea, organizarea şi 
exploatarea parcărilor; construirea, 
modernizarea, întreţinerea, 
administrarea şi exploatarea pieţelor  
agroalimentare, a bazarurilor, 
târgurilor şi oboarelor etc. 

În perioada ianuarie – august 
2017, S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a 
derulat numeroase activităţi 
specifice, după cum urmează:

Lucrări de întreținere 
spații verzi

În ceea ce privește lucrările de 
întreţinere spaţii verzi, s-au realizat 
lucrări de toaletare de corecţie, 
echilibrare și egalaj la arbori 
ornamentali situaţi pe străzile: 
Gării, Libertăţii, Crinului, Ilarie 
Chendi, Mihai Eminescu, Horia 
Teculescu, Nicolae Bălcescu.

De asemenea, s-au defrișat 
suprafeţe împădurite cu tufe și 
arbuști cu dimensiune de până 
la 10 cm pe str. Aleea Teilor; 
Negoiului, Consiliul Europei, 
Versant Cetate (str. Morii), s-a 
trecut la tunderea gardurilor vii în 
parcuri și asociaţii de proprietari 
(str. Dumbravei, Plopilor, Mihai 
Viteazu, Cartier Târnava II).

S-au realizat lucrări de cosit 
mecanizat pe aliniamentele 
stradale, parcuri și asociaţii de 
proprietari (Cartier Târnava 
II, Plopilor, Dumbravei, 
Ana Ipătescu, Cornești).

S-au plantat 88 de crizanteme 
pe str. Consiliul Europei (semafor), 
Parc Sigma și în jardinierele situate 
pe str. Morii (complex Sigma).

Lucrări de întreținere 
străzi, mobilier urban 
și locuri de joacă

 În ceea ce privește lucrările de 
întreţinere străzi, mobilier urban 
și locuri de joacă, s-a realizat: 
întreţinerea drumurilor pietruite 
(reprofilat, completări  gropi cu 
piatră spartă, Izvorului, Negoiului, 
Axente Sever, Tudor Vladimirescu,  
Stadionului, Dealul Gării, Miron 
Neagu, Caraiman, Moţilor, Clujului, 
străzi laterale Barbu Ștefănescu 
Delavrancea,  Stadionului, N. 
D. Cocea, străzi în cartierele 
Soromiclea, Hetiur, străzi laterale 
Română); întreţinerea drumurilor 
asfaltate – plombări (str. St. O. Iosif, 

Dragoș Vodă, Justiţiei, Anton Pann, 
George Coșbuc, Mircea Vodă, N. 
D. Cocea, Barbu Șt. Delavrancea); 
s-a reparat strada G. Coșbuc 
nr. 27-66 prin covor asfaltic pe 
porţiunea degradată și distrusă; 
s-au repus în funcţiune fântânile 
arteziene din Parcul Penny și 
parcul din cartierul Târnava 2; 
s-a reparat trotuarul de pe strada  
Anton Pann – zona parcare. 

De asemenea,  semnalizarea 
verticală este permanent verificată 
și s-au înlocuit indicatoarele 
rutiere pe toate străzile.

S-au spălat, reparat și vopsit 
parapetele și gardurile de protecţie 
de pe  DN13,  pasarela Târnava.

Marcaje rutiere transversale

S-au întreţinut drumurile 
asfaltice prin colmatarea fisurilor 
și crăpăturilor, badijonarea 

suprafeţelor poroase (str. Hermann 
Oberth, G. Grigorescu, Șt. O. 
Iosif, Mihai Viteazu, Mircea 
Vodă, 1 Decembrie 1918, Ana 
Ipătescu, Dragoș Vodă, Justiţiei).

S-au reparat staţiile de autobuz 
de pe DN13 (str. Consiliul Europei, 
str. Mihai Viteazu, Soromiclea).

S-au montat, reparat și 
întreţinut  mobilierul stradal – s-au 
montat bănci pe str. 1 Decembrie 
1918, Rozelor, Târnavei; s-au 
reparat băncile de pe str. Mihai 
Viteazu, Dumbravei, Andrei 
Șaguan; s-au montat coșuri de 
gunoi în Cartierul Tarnava II, pe 
str. Zaharia Boiu și Târnavei, s-a 
montat suport pentru biciclete pe 
str. Târnavei și str. Muzeului; s-a 
reparat scara de acces pietonal pe 
str. Zugravilor – str. Axente Sever. 

S-a reparat calea de acces 
pe str. Dumbravei (izvor).

S-au întreţinut locurile 
de joacă, zonele recreere 
prin verificarea constantă și 
reparat imobilelor de joacă.

De asemenea, s-au realizat 
alte lucrări accidentale și 
lucrări de reparaţii care au 
necesitat  intervenţie urgentă  
sau  semnalizări provizorii cu 
ocazia diferitelor manifestări.

S-a reparat pavajul de 
piatră cubică de pe str. 
Turnului, zona primăriei.

spații verzi

și locuri de joacă

Marcaje rutiere transversale
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Ce fac consilierii în Consiliul Local
În ședinţa ordinară de CL 

din 28 septembrie 2017 au fost 
aprobate următoarele HCL:

    1.   H.C.L. nr. 
146/28.09.2017  privind 
rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al 
S.C. Apă Termic Transport 
S.A.  pe anul 2017.

    2. H.C.L. nr. 
147/28.09.2017  privind 
aprobarea rectificării bugetului 
general al unităţii administrativ 
– teritoriale pe anul 2017.

  3.  H.C.L. nr. 
148/28.09.2017  privind casarea 
și scoaterea din inventarul 
Bibliotecii Municipale ,,Zaharia 
Boiu” Sighișoara a cărţilor 
deteriorate și inutilizabile.

  4. H.C.L. nr. 
149/28.09.2017  privind 
modificarea Organigramei 
și a Statului de Funcţii al 
Municipiului Sighișoara.

  5. H.C.L. nr. 150/28.09.2017  
privind modificarea numărului 
de posturi, modificarea și 
completarea Statului de 
Funcţii și a Organigramei 
Municipiului Sighișoara.

   6. H.C.L. nr. 151/28.09.2017  
privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului 
Local Sighișoara în calitate de 
membru în Consiliul Director 
al Asociaţiei Sportive Handbal 
Club Municipal Sighișoara. 

7.  H.C.L. nr. 152/28.09.2017  
privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului 
Local Sighișoara, în 
Consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar sighișorene. 

  8.  H.C.L. nr. 153/28.09.2017  

privind acceptarea de către 
Municipiul Sighișoara 
a donaţiei unor bunuri 
mobile din partea Liceului 
Tehnologic Nr.1 Sighișoara. 

 9.  H.C.L. nr. 154/28.09.2017  
privind prelungirea unui 
contract de închiriere. 

10. H.C.L. nr. 155/28.09.2017  
privind prelungirea unui 
contract de închiriere, încheiat 
cu S.C. SAWELY PROD S.R.L. 

 11. H.C.L. nr. 156/28.09.2017  
privind trecerea în 
administrarea Municipiului 
Sighișoara a unor spaţii 
aflate în administrarea 
unităţilor de învăţământ. 

 12. H.C.L. nr. 
157/28.09.2017  privind alegerea 
președintelui de ședinţă.

Detaliem…

Membrii în CA ale 
școlilor sighișorene

Prin HCL nr. 152 au 

fost desemnaţi, din partea 
Consiliului Local Sighișoara, 
ca membrii în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar 
sighișorene, următorii consilieri 
locali: Lazăr Dumitru Florin 
- Clubul Sportiv Școlar; Matei 
Ovidiu, Daniel Gáll Ernő, 
Ciotloș Ioan- Școala Gimnazială 
„Aurel Mosora”; Duma Felix 
– Lucian,   Cioanta Minerva 
– Elisabeta, Stoica Dorina - 
Școala Gimnazială „Miron 
Neagu”; Matei Ovidiu – Daniel, 
Marcu Gheroghe - Școala 
Gimnazială „Victor Jinga”; 
Grabcev Adrian, Ștefănescu 
Constantin - Școala Gimnazială 
„Zaharia Boiu”; Lazăr Dumitru 
– Florin, Burghelea Bogdan – 
Ioan- Școala Gimnazială „Radu 
Popa”; Colceriu Iosif – Dan, 
Buzogany Erzsebet- Colegiul 
Naţional „Mircea Eliade”; Pop 
Claudiu, Cioanta Minerva - 
Elisabeta, Sîrbu Ioan - Iulian 

- Liceul Teoretic „Joseph 
Haltrich”, Șoneriu Mihai – 
Marcel,    Todoran Geta Mariana  
-  Liceul Tehnologic Nr. 1       

De la școli, la Municipiu
Prin HCL nr. 153 s-a acceptat 

de către Municipiul Sighișoara 
donaţia, din partea Liceului 
Tehnologic Nr. 1 Sighișoara, 
cu sediul în Sighișoara, str. 
Tache Ionescu, nr. 18, jud. 
Mureș, reprezentat legal de 
doamna profesor Tittes – 
Gherman Mihaela, în calitate 
de director, a două tractoare.

Apoi, prin HCL nr. 156 
s-a aprobat; trecerea în 
administrarea Municipiului 
Sighișoara a spaţiului Clădire 
școală internat, situat în 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, 
Sighișoara, pe terenul înscris 
în C.F. 3971, nr. cadastral 
965/2, în suprafaţă de 170 m.p., 
evidenţiat în Lista Mijloacelor 
fixe din luna iunie, anul 2017, 
la poziţia 10; trecerea în 
administrarea Municipiului 
Sighișoara a spaţiului Clădire 
pentru baie M.I.U., situat în 
str. George Coșbuc, nr. 19, 
Sighișoara, pe terenul înscris în 
C.F. 54726 (CF vechi nr. 850), 
nr. top. 971, în suprafaţă de 
540 m.p., evidenţiat în Lista 
Mijloacelor fixe din luna iunie, 
anul 2017, la poziţia 7; trecerea 
în administrarea Municipiului 
Sighișoara a spaţiului Clădire 
atelier sudură M.I.U., situat 
în str. George Coșbuc, nr. 19, 
Sighișoara, înscris în C.F. 
52778 (CF vechi 6966 (A+1), 
nr. top. 972, evidenţiat în 
Lista Mijloacelor fixe din luna 
iunie, anul 2017, la poziţia 9.

Detaliem…

Ce fac consilierii în Consiliul LocalCe fac consilierii în Consiliul LocalCe fac consilierii în Consiliul LocalCe fac consilierii în Consiliul LocalCe fac consilierii în Consiliul Local

„Domnule primar, vă mulțumim că sprijiniți 
atât de frumos fotbalul sighișorean”

La începutul lunii octombrie 
s-a încheiat Campionatul judeţean 
de fotbal atât la juniori, cât și la 
seniori (Liga 5). Cu această ocazie, 
Școala de Fotbal „Liviu Antal” din 
Sighișoara a ţinut să mulţumească 
părinţilor și suporterilor pentru că 
au fost alături de tinerii fotbaliști. 

Totodată,  conducerea Școlii 
de Fotbal a mulţumit „domnului 
primar, Ovidiu Mălăncrăvean 
pentru tot sprijinul acordat în 
acest campionat, vă mulțumim 
că sprijiniți atât de frumos 
fotbalul sighișorean!” 

Școala de Fotbal „Liviu Antal” 
a fost înfiinţată în anul 2011 și 
are momentan două filiale: la 
Cluj și la Sighișoara. „În cadrul 
acestei școli de fotbal dorim 
să promovăm educația prin 

sport având ca și scop comun 
organizarea, administrarea 
și desfășurarea de activități 

sportive pentru copii și juniori. 
Școala noastră de fotbal are 
ca obiective formarea a cât 

mai multor grupe de copii cu 
aceeași vârstă, colaborarea cu 
tot mai multe școli particulare 
sau de stat, angrenarea copiilor 
într-un număr cât mai mare 
de proiecte sportive naționale 
și internaționale, descoperirea 
de noi talente pentru fotbalul 
profesionist, formarea de echipe 
competitive, dar și menținerea 
unei stări optime de sănătate, 
dezvoltarea unui corp frumos și 
armonios pentru fiecare copil.

Obiectivul principal îl 
constituie descoperirea de 
noi talente ale fotbalului, și 
posibilitatea de a le oferi acestor 
sportivi șansa de a purcede în 
fotbalul de performanță, de cel 
mai înalt nivel”, au precizat cei 
din conducerea Școlii de Fotbal.
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Avem nevoie de un Plan 
de Mobilitate Urbană Durabilă

Politicile și măsurile 
definite într-un Plan de 
Mobilitate Urbană Durabilă 
(PMUD) trebuie să se adreseze 
tuturor modurilor și formelor 
de transport din întreaga 
aglomeraţie urbană, incluzând 
transportul public și privat, 
de pasageri și de marfă, 
motorizat și nemotorizat, 
în mișcare sau oprit.

În Sighișoara este important 
să avem o strategie pentru a 
îmbunătăţi mobilitatea urbană, 
o abordare integrată care 
să includă și să amelioreze 

transportul pe toate căile, nu 
doar cele individuale motorizate.

Un Plan de Mobilitate 
Urbană Durabilă vizează 
crearea unui sistem de 
transport urban durabil prin:

• Facilitarea accesului 
tuturor la locurile de 
muncă și la servicii;

• Îmbunătăţirea 
siguranţei și securităţii;

• Reducerea poluării, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a consumului de energie;

• Creșterea eficienţei 
și a eficacităţii costurilor 

pentru transportul de 
persoane și mărfuri;

• Creșterea atractivităţii și 
a calităţii mediului urban.

 Un Plan de Mobilitate 
Urbană Durabilă este o 
modalitate de a aborda mai 
eficient problemele legate de 
transport din zonele urbane.

Pornind de la practicile 
și reglementările existente 
în Statele Membre ale UE, 
caracteristicile sale de bază sunt:

• abordare participativă;
• pledoarie pentru 

durabilitate;

• abordare integrată;
• viziune clară, obiective 

și ţinte măsurabile;
• revizuire a costurilor și 

beneficiilor transportului.
Beneficii: o imagine 

îmbunătăţită a orașului; 
accesibilitate și mobilitate 
îmbunătăţite; o mai bună 
calitate a vieţii; beneficii 
pentru mediu și sănătate; 
susţinerea deciziilor de către 
cetăţeni și alţi actori. 

Agenția pentru 
Managementul Energiei 
Sighișoara, Mihai Maior 

Ce proiecte au fost propuse 
în şedinţele de Consiliu Local?

După cum v-am obișnuit, 
în fiecare număr al ziarului 
nostru vă prezentăm Ordinea 
de zi de la ultimele ședinţe de 
Consiliu Local. Menţionăm că 
Ordinea de zi este prelucrată, 
în sensul că unele proiecte 
sau informări vor fi eliminate. 
Este vorba despre aspecte 
de genul: prelungirea unor 
contracte de închiriere încheiate 
cu persoane fizice; evaluarea 
anumitor terenuri; vânzarea 
vreunei bucăţi mici de teren 
către o persoană fizică etc.

În data de 28 
septembrie 2017...

…a avut loc Ședinţa ordinară 
a Consiliului Local Sighișoara, 
cu următoarea Ordine de zi:

2. Adresa prin care Asociaţia 
pentru Drepturile Animalelor 
ADA solicită prelungirea 
Acordului de parteneriat 
nr. 19384/19.09.2012, 
prin încheierea unui 
act adiţional, conform 
capitolului V al acordului.

4. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului 
general al unităţii administrativ 
– teritoriale pe anul 2017.

5. Proiect de hotărâre 
privind casarea și scoaterea 
din inventarul Bibliotecii 
Municipale ,,Zaharia 
Boiu” Sighișoara a cărţilor 
deteriorate și inutilizabile.

6. Proiect de hotărâre privind 
modificarea Organigramei 
și a Statului de Funcţii al 
Municipiului Sighișoara.

7. Proiect de hotărâre 
privind modificarea numărului 
de posturi, modificarea și 

completarea Statului de 
Funcţii și a Organigramei 
Municipiului Sighișoara.

9. Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local Sighișoara, 
în Consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar sighișorene.

10. Proiect de hotărâre 
privind acceptarea de către 
Municipiul Sighișoara 
a donaţiei unor bunuri 
mobile din partea Liceului 
Tehnologic Nr. 1 Sighișoara. 

În data de 26 octombrie 2017…

…a avut loc Ședinţa ordinară 
a Consiliului Local Sighișoara, 
cu următoarea Ordine de zi:

 Informare privind evoluţia 
fenomenelor antisociale și modul 
cum au fost îndeplinite sarcinile 
pe plan local în primul 
semestru al anului 2017.

  Informare cu privire 
la prestarea acţiunilor sau 
lucrărilor de interes local, 
de către beneficiarii de 
ajutor social, în perioada 
1 iulie - 30 septembrie.

  Proiect de hotărâre privind 
încetarea, prin acordul de 
voinţă al părţilor, a Convenţiei 

definitive pentru acordarea de 
servicii de asistenţă socială, 
încheiată între Municipiul 
Sighișoara și Fundaţia 
VERITAS Sighișoara, pentru 
unitatea de asistenţă socială 
– Centru de zi pentru copii.

  Proiect de hotărâre 
privind însușirea și aprobarea 
documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de   intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii: 
,,Reparaţii capitale – faţade și 
acoperiș - Interne – Cardiologie” 
la Spitalul Municipal Sighișoara. 

  Proiect de hotărâre 
privind însușirea și aprobarea 
documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de   intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii: 
,,Reparaţii capitale – faţade și 
acoperiș – Pneumologie”, la 
Spitalul Municipal Sighișoara. 

  Proiect de hotărâre 
privind însușirea și aprobarea 
proiectului tehnic definitiv 
instalaţie de utilizare gaze 
naturale la clădirile Spitalului 
Municipal Sighișoara.

  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico 
- economici actualizaţi pentru 
obiectivul: ,,Reţea de canalizare 
menajeră și staţie de epurare 
în municipiul Sighișoara – sat 

Hetiur” - rest de executat.
  Proiect de hotărâre privind 

aprobarea PROGRAMULUI 
DE DESZĂPEZIRE – 
PLAN OPERATIV pentru 
sezonul rece 2017 – 2018.

 Proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei de 
actualizare a studiului de 
fezabilitate ,,Pod peste râul 
Târnava Mare – Municipiul 
Sighișoara” și a indicatorilor 
tehnico-economici.

Proiect de hotărâre 
privind însușirea și 
aprobarea documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul 
de investiţii: ,,Parc și loc de 
joacă, strada Crizantemelor 
din Municipiul Sighișoara”.

  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea execuţiei 
bugetului local pe secţiunea 
de funcţionare și secţiunea 
de dezvoltare, pentru 
trimestrul III al anului 2017.

16.  Proiect de hotărâre 
privind modificarea anexei nr. 
1 la Hotărârea Consiliului Local 
Sighișoara nr. 114/27.12.2016 
privind aprobarea listei de 
prioritate pentru acordarea 
locuinţei A.N.L., respectiv a 
anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Local 
Sighișoara nr. 54/30.03.2017 
privind aprobarea listei de 
prioritate pentru acordarea 
locuinţelor A.N.L. solicitanţilor 
evacuaţi a căror locuinţe 
au fost retrocedate.

17.  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea listei de 
prioritate pentru acordarea 
locuinţei din fondul locativ de 
stat al Municipiului Sighișoara.

septembrie 2017...

În data de 26 octombrie 2017…

Ce proiecte au fost propuse Ce proiecte au fost propuse Ce proiecte au fost propuse Ce proiecte au fost propuse Ce proiecte au fost propuse Ce proiecte au fost propuse Ce proiecte au fost propuse Ce proiecte au fost propuse 
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Peste 50 de copii din toată țara 
s-au întrecut la „Vocea Cetăţii” 

În data de 30 septembrie, 
în Sala Mare de festivităţi a 
Municipiului Sighișoara, a avut loc 
cea de-a IV-a ediţie a Festivalului 
de Muzică Ușoară „Vocea Cetății”, 
proiect iniţiat și organizat de 
Fundaţia „Elan” București, în 
parteneriat cu Fundaţia „Prețuiește 
clipa” București și finanţat 
de Municipiul Sighișoara.

Acest eveniment cultural se 
adresează copiilor și tinerilor 
talentaţi din România, cu vârsta 

cuprinsă între 6 și 18 ani, dornici să 
se afirme în interpretarea muzicii 
ușoare românești, oferindu-le 
prilejul de a-și dezvolta spiritul 
competitiv și de a cultiva arta 
muzicală interpretativă. 

La ediţia din acest an au 
participat un număr de  52 de copii 
la următoarele grupe de vârstă: 
grupa 6-8 ani – 14 copii; grupa 9-11 
ani – 14 copii; grupa 12-14 ani – 15 
copii; grupa 15-18 ani – 9 copii.

Competiții sportive pe 
Stadionul Sighișoara

Începând cu luna septembrie 
a acestui an, pe Stadionul 
Municipal Sighișoara s-au derulat 
o serie de competiţii sportive. 

Elevii Școlii de Fotbal „Liviu 
Antal” și echipa de fotbal A.C.S. 
Pro Tineret Sighișoara au 
reprezentat municipiul Sighișoara 
la Campionatul judeţean de 
copii și juniori și Campionatul 
judeţean de fotbal, Liga a 5-a. 
Publicul sighișorean a fost 
alături de sportivii noștri.

Primarul municipiului 
Sighișoara, Ovidiu-Dumitru 
Mălăncrăvean a fost felicitat de 
președintele Federaţiei Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, 
pentru deschiderea și implicarea 
arătată faţă de fotbalul românesc 
și pentru sprijinul pe care îl acordă 
performanţelor cluburilor din 
comunitatea pe care o reprezintă. 

De asemenea, pentru 
încurajarea și promovarea 
sportului, cetăţenii au acces gratuit 
pe pista sintetică de atletism în 
zilele de marţi, joi și sâmbătă, în 
intervalele orare 08:00 și  10:00 
și 16.30 – 18:30, cu respectarea 
următorului regulament:

Accesul public pe pista de 
atletism poate fi restricţionat în 
momentul în care sunt programate 
evenimente și antrenamente 
conform solicitărilor structurilor 
sportive care au primit permisiunea 
de a folosi baza sportivă.

Practicarea exerciţiilor fizice și 
dozarea efortului pe pista de 
atletism este recomandabil a 
fi efectuate  după  consultul 
unui medic de specialitate.

Este intezis accesul pe pistă 
sau pe gazon cu role, biciclete, 
motociclete, cărucioare sau 
animale de companie.

 Accesul pe pistă este permis 
doar cu încălţăminte adecvată 
de sport, pentru alergare, fără 
crampoane sau cuie, nefiind 
acceptaţi pantofii de stradă.

Culoarele 1 (unu) și 2 (doi) 
se folosesc în mod exclusiv de 
sportivii de performanţă.

 Este interzisă pătrunderea în 
incinta bazei sportive, pe pista 
sintetică de atletism și pe terenul de 
fotbal, prin escaladarea gardurilor 
sau zidurilor; a persoanelor în 
stare de ebrietate sau sub influenţa 
substanţelor psihoactive.

Este interzis fumatul și 
consumul de băuturi alcoolice 
și/sau substanţe psihoactive 
în incinta bazei sportive.

Nu se desfășoară jocuri 
cu mingea pe pistă sau în 
sectoare, sub niciun motiv.

Nu se aruncă, pe pistă sau 
pe terenul de fotbal, mucuri 
de ţigară, băuturi, cafea, 
alimente, coji de seminţe etc.

Se impune tuturor utilizatorilor 
un comportament civilizat 
specific activităţilor sportive.

Vârstnicii, sărbătoriți 
de ziua lor

Cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Persoanelor Vârstnice, primarul 
municipiului Sighișoara, Ovidiu-
Dumitru Mălăncrăvean a 
felicitat familiile care au împlinit 
50 de ani de la căsătorie. 

Cu această ocazie, primarul 
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean 
a înmânat certificate aniversare 
unui număr de 35 de familii 
sighișorene, adresându-le 
sincere urări de sănătate, viaţă 
lungă alături de cei dragi și 

un călduros „La mulți ani”.
Nunta de aur a sighișorenilor, 

eveniment devenit o tradiţie 
în municipiul Sighișoara, s-a 
desfășurat în data de 1 octombrie 
2017, într-un cadru festiv. 
Sărbătorirea acestei zile stă sub 
semnul atenţiei, respectului și a 
preţuirii sincere pe care le datorăm 
persoanelor de vârsta a treia 
pentru contribuţia însemnată pe 
care au adus-o de-a lungul anilor 
la dezvoltarea societăţii românești.

Festivalul Fanfarelor 2017

În data de 3 septembrie 2017 s-a 
desfăşurat cea de-a XIV-a ediţie a 
Festivalului Fanfarelor, manifestare 
ce completează calendarul cultural 
sighişorean, constituindu-se într-un 
punct de atracţie pentru turişti, 
luna septembrie fiind o lună de 
vacanţă în care Sighişoara este 
încă asaltată de turişti dornici să 

guste din farmecul locurilor.
Ediţia din acest an s-a 

desfășurat la Sala Sander, iar pe 
scena festivalului au fost prezente 
un  număr de patru fanfare: 
Fanfara liceenilor din Zubrești, 
Raionul Strășeni; Fanfara Armonia, 
Târnăveni; Fanfara Sighișoara și 
Fanfara Dunărea de Jos, Galaţi.
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Chinezii și germanii, 
interesați de Sighișoara

În luna octombrie 2017, mai 
multe delegații din străinătate 
au vizitat Sighișoara cu 
scop cultural, istoric sau 
în interes de afaceri

În data de 4 octombrie 
2017, primarul municipiului 
Sighișoara, Ovidiu-Dumitru 
Mălăncrăvean, a primit vizita 
unui grup de diplomaţi străini 
ai ţărilor acreditate în România, 
precum și diplomaţi români, 
participanţi la cea de-a XXIV-a 
ediţie a „Cursurilor Internaționale 
Nicolae Titulescu pentru 
tinerii diplomați”, organizată de 
Ministerul Afacerilor Externe.

Ediţia din acest an a cursurilor 
are un caracter special pentru 
Ministerul Afacerilor Externe, 
desfășurându-se într-un an 
cu numeroase date ale unor 
evenimente importante pentru 
întreaga societate românească, 
pentru evoluţia ei de-a lungul 
timpului, precum și aniversări 
diplomatice bilaterale.

Municipiul Sighișoara a fost 
una din zonele de interes istoric 
și cultural propuse pentru vizite 
de informare și documentare, 
având ca scop promovarea unei 
imagini adecvate a României prin 

cunoașterea tradiţiilor culturale 
de către diplomaţii străini și 
atragerea Corpului Diplomatic la 
acţiuni de promovare a relaţiilor 
cu statele pe care le reprezintă.

Propunere de colaborare 
între muzee

În data de 10 octombrie, 
Municipiul Sighișoara a fost 
gazda unei delegaţii a Muzeului 
Prince Jung’s Palace din Beijing, 
Republica Populară Chineză. 

Delegaţia, condusă de 
directorul instituţiei, Yang 
Jiankun, a fost primită 
de primarul municipiului 
Sighișoara, Ovidiu-Dumitru 
Mălăncrăvean și reprezentanţi ai 
Muzeului de Istorie Sighișoara, 

iar apoi a vizitat Muzeul de 
Istorie Sighișoara, Biblioteca 
Documentară și centrul istoric.

Delegaţia, impresionată de 
urbea noastră și de patrimoniul 
existent la Sighișoara, a propus 
o colaborare între cele două 
muzee în domeniul conservării, 
al restaurării patrimoniului 
precum și în domeniul pedagogiei 
muzeale, prin schimbul de idei și 
de bune practici între specialiști. 

Yang Jiankun a invitat Muzeul 
de Istorie să se alăture unui proiect 
de colaborare între instituţii 
muzeale din China, Polonia, 
Danemarca, Germania și Rusia, 
proiect intitulat „The Garden 
of Light”, derulat cu scopul 
cooperării inter-muzeale între 
specialiștii din instituţiile de profil.

Firmă germană, interesată 
de realizarea unei 
investiții în Sighișoara

Miercuri, 11 octombrie 2017, 
primarul municipiului Sighișoara, 
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean 
a primit o delegaţie a Camerei de 
Comerţ Româno-Germane, însoţită 
de reprezentanţi ai unei firme 
germane, care intenţionează să 
realizeze o investiţie în Sighișoara.

În cadrul acestei întâlniri 
au fost discutate aspecte legate 
de situaţia economică actuală, 
infrastructură, piaţa forţei 
de muncă și sprijinul acordat 
de Municipiul Sighișoara 
în cazul unei investiţii. 

Oameni de afaceri din China, 
în vizită la Sighișoara

Joi, 12 octombrie, primarul 
municipiului Sighișoara a 
primit o delegaţie din Republica 
Populară Chineză formată din 
oameni de afaceri interesaţi de 
realizarea unor investiţii, precum 
și de stabilirea unor relaţii 
de parteneriat cu Municipiul 
Sighișoara în vederea dezvoltării 
turismului de afaceri și cultural.

Program Serviciul Public Comunitar 
de Evidență a Persoanelor

Adresa: Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 15
 Luni, marți, miercuri și vineri: 900  - 1300

 Joi: 900 - 1200 și 1400 - 1830

  Municipiul Sighișoara
 str. Muzeului, nr. 7, 545400 Sighișoara
 0265-771.280

 0265-771.278 – fax
Telefonul cetățeanului:
  0265-779.779
 www.sighisoara.org.ro
 primaria@sighisoara.org.ro

în vizită la Sighișoara

investiții în Sighișoara

între muzee

Chinezii și germanii, Chinezii și germanii, 

Activități inedite în 
Săptămâna Europeană a 
Mobilității, la Sighișoara 

Municipiul Sighișoara și 
Poliţia Municipiului Sighișoara 
au organizat, în perioada 16-
22 septembrie, o serie de 
activităţi dedicate Săptămânii 
Europene a Mobilităţii, o 
campanie anuală privind 
mobilitatea urbană durabilă. 

Tema din acest an, „O 
mobilitate nepoluantă, partajată 
și inteligentă”, a fost prezentată 
în data de 21 septembrie, la Sala 
Sander, unde s-au promovat 
soluţiile de mobilitate partajată și 
beneficiile utilizării mijloacelor 
de transport mai puţin poluante, 
pentru protejarea mediului și 
pentru reducerea numărului 
accidentelor rutiere.

În data de 22 septembrie 2017, 
cu ocazia Zilei Europene fără 
Mașini, între orele 8.00 și 12.00, pe 
strada Vlad Ţepeș, s-au desfășurat 
concursuri de biciclete, trotinete, 
skateboard, role, alergări, desene 
pe astfalt ș.a, o campanie de 
informare și un concert susţinut 

de Fanfara Sighișoara. Pentru a 
încuraja utilizarea mijloacelor de 
transport mai puţin poluante, tot în 
data de 22 septembrie sighișorenii 
au putut circula gratuit cu 
mijloacele de transport în comun.

În data de 6 octombrie, Ziua 
Siguranţei Rutiere, elevii și cadrele 
didactice care au participat la 
acţiunile organizate în cadrul 
Săptămânii Europene a Mobilităţii, 
au fost felicitaţi și au primit diplome 
de la primarul municipiului 
Sighișoara, Ovidiu-Dumitru 
Mălăncrăvean și reprezentanţii 
Biroului Rutier Sighișoara. 

Scările de acces spre 
pasajul subteran, renovate

Vă informăm că, la 
solicitarea cetăţenilor, 
scările de acces către pasajul 
subteran, din Strada Mihai 
Viteazu, au fost renovate. 

Astfel, accesul spre 
cartierul Târnava II nu 
doar că se face în siguranţă 
sporită, dar și aspectul zonei 
a fost îmbunătăţit deoarece și 
balustrada a fost revopsită.
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Program instituții
  cultură, turism

Muzeul de Istorie Sighișoara 
Piața Muzeului, nr. 1
În  perioada 15 mai - 15 septembrie
 Luni: închis
 Marți – vineri: 900 - 1830 (ultima intrare)
 Sâmbătă – duminică: 1000 - 1730 (ultima intrare)
În  perioada 16 septembrie - 14 mai
 Luni: închis
 Marți – duminică: 900 - 1530 (ultima intrare)

Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” 16 septembrie -14 
mai:

Strada Hermann Oberth, nr. 22
 Luni – vineri: 900 – 1530

 Sâmbătă – duminică: închis

Centrul Național de Informare 
și Promovare Turistică Sighișoara 
Str. Turnului, nr. 1
 Luni – duminică: 900 – 1700

 ANUNŢ – întocmire acte de identitate 
I. Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor din Municipiul 
Sighişoara, cu sediul în Sighişoara, 
str. H. Oberth, nr. 15, judeţul 
Mureş, telefon 0265.771.140, 
anunţă cetăţenii români domiciliaţi 
în Municipiul Sighişoara şi în 
comunele arondate acestui serviciu 
(Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, 
Vînători, Albeşti) care deţin acte 
de identitate al căror termen de 
valabilitate a expirat în trimestru 
III al anului 2017,  că au obligaţia să 
se prezinte la sediul nostru pentru 
eliberarea noilor cărţi de identitate 
cu următoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea 
actului de identitate - se 
obţine de la ghişeu;

2. Certificatul de naştere, cu 
care se face dovada cetăţeniei 
române, original şi copie;

3. Certificatul de căsătorie sau 
după caz, hotărârea judecătorească, 
definitivă  având ca obiect 
divorţ / certificatul de deces 
al soţului, original şi copie;

4. Documentul cu care 
solicitantul face dovada adresei 
de domiciliu, în original şi copie: 

- pentru mediul urban: 
contract de vânzare-cumpărare, 

contract de închiriere, extras de 
carte funciară actualizat etc. ; 

- pentru mediul rural: 
adeverinţă din Registrul agricol 
eliberată de primărie;

5. În cazul în care solicitantul 
are copii minori sub vârsta 
de 14 ani, sunt necesare 
certificatele de naştere ale 
acestora, în original şi copie;

6. Taxa în cuantum de 12 lei 
care se achită la casieria Primăriei 
Municipiului Sighişoara, pe numele 
solicitantului cărţii de identitate;

II. Serviciul Public 
Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor din 
Municipiul Sighişoara, cu sediul 
in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 
15, judeţul Mureş, telefon 0265-
771.140 anunţă părinţii care 
au copii care au împlinit vârsta 
de 14 ani şi sunt domiciliaţi 
în Municipiul Sighişoara şi în 
comunele arondate acestui serviciu 
(Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, 
Vînători, Albeşti) următoarele:

În termen de 15 zile de 
la împlinirea vârstei de 14 
ani, minorul însoţit de unul 
dintre părinţi sau, după caz, 
de reprezentantul legal sau de 
persoana căreia i-a fost încredinţat 

în plasament, are obligaţia 
să solicite eliberarea primei 
cărţi de identitate, prezentând 
la ghişeul serviciului nostru 
următoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea 
actului de identitate - se 
obţine de la ghişeu;

2. Certificatul de naştere, cu 
care se face dovada cetăţeniei 
române, original şi copie;

3. Actul de identitate al unuia 
dintre părinţi/reprezentant legal;

4. Certificatul de căsătorie al 
părinţilor sau, după caz, hotărârea 
judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, în cazul în care părinţii 
sunt divorţaţi, original şi copie;

5. Documentul cu care 
părintele/reprezentantul 
legal face dovada adresei de 
domiciliu, în original şi copie: 

- pentru mediul urban: 
contract de vânzare-cumpărare, 
contract de închiriere, extras de 
carte funciară actualizat etc; 

- pentru mediul rural: 
adeverinţă din Registrul agricol 
eliberată de primărie;

6. În situaţia în care minorul 
se află în plasament, este 
necesar actul administrativ 
prin care s-a încuviinţat 

plasamentul, original şi copie;
7. Taxa în cuantum de 7,00 lei 

care se achită la casieria Primăriei 
Municipiului Sighişoara, pe numele 
solicitantului cărţii de identitate;

Tot pe această cale, vă facem 
cunoscut că, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, 
nerespectarea obligaţiei de a 
solicita eliberarea unui act de 
identitate în locul celui al cărui 
termen de valabilitate a expirat 
sau la împlinirea vârstei de 14 
ani, constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă.

Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidentă a Persoanelor al 
Municipiului Sighișoara desfăşoară 
activităţi de primire a cererilor 
pentru eliberarea actelor de 
identitate şi de eliberare a actelor, 
după următorul program:

LUNI: 9,00-13,00
MARŢI: 9,00-13,00
MIERCURI: 9,00-13,00
JOI: 9,00-12,00 si 14,00-18,30;
VINERI: 9,00-13,00.

Şef serviciu, 
Bîrsan Cristina-Maria

Program 
casierii 

Casieria din strada 
Muzeului, nr. 7 – telefon 
0265-771.280,  int. 134

Luni         830 - 1100    1300 - 1500

Marţi        830 - 1100    1300 - 1500

Miercuri   830 - 1130    1300 - 1500

Joi              830 - 1130    1300 - 1500

Vineri        830 - 1130    1200 - 1300

Casieria din strada 
Hermann Oberth nr. 7 
– telefon 0265-777.186

Luni                    800 - 1500                         
Marţi                  800 – 1500                        
Miercuri            800 – 1500                         
Joi                       800 – 1800                         
Vineri                 800 – 1300                          

Program 
de audiențe 

Primarul municipiului: 
Ovidiu-Dumitru 
MĂLĂNCRĂVEAN
În fiecare zi de joi, 
între orele 1000 și 1200

Viceprimarul 
municipiului: 
Toth Tivadar
În fiecare zi de marţi,
 între orele 1000 și 1200

Secretar: 
Anca BIZO
În fiecare zi de miercuri,
între orele 10,00 și 12,00
Înscrierile pentru audiențe 

se fac fie telefonic la numărul 
0265-771.280, int. 103, fie la 
sediul instituției, cam. 12 - 
Centrul de Informare Cetățeni.

Se acordă tichete sociale pentru grădiniță
Potrivit legii, copiii pot 

beneficia de stimulente 
educaţionale, sub formă de 
tichete sociale pentru grădiniţă, 
având valoarea nominală 
lunară de 50 de lei, în condiţiile 
în care sunt îndeplinite, 
cumulativ, următoarele criterii:

 a) copilul este înscris 
într-o unitate de învăţământ 

preșcolar, conform Legii 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare;

 b) venitul lunar pe 
membru de familie este de 
până la de două ori nivelul 
venitului minim garantat pentru 
o persoană singură, prevăzut 
de Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu 
modificările și completările 
ulterioare, respectiv de 284 
lei/membru de familie.

Formularul de cerere - 
declaraţie pe propria răspundere 
pentru acordarea stimulentului 
educaţional (tichet social 
pentru grădiniţă), poate fi 
ridicat de la sediul Municipiului 

Sighișoara, cam. 18 - Serviciul 
Public de Asistenţă Socială, 
zilnic, de luni până vineri, 
între orele 8,30 - 12,00 sau 
poate fi descărcat de pe site-
ul Municipiului Sighișoara, la 
adresa www.sighisoara.org.ro. 

Șef Serviciu Public 
Asistență Socială, 

Doina Bădău
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Povestea trenulețului desprins parcă din basme

Trenulețul de azi și trenul de ieri
Un trenuleţ desprins parcă din 

poveste, frumos colorat în alb și 
roșu, cu vagon deschis și călători 
veseli în el, și-a făcut apariţia, 
pe neașteptate, în plină vară, în 
orașul nostru. ,,Bună treabă”, 
mi-am zis, mai ales că o mică 
bucurie este totdeauna binevenită. 

Am aflat repede de unde 
pleca Trenuleţul care a stârnit 
emoţie printre sighișoreni. 
Fie ca astfel de surprize să 
ne mai încânte și în viitor. 

Apoi, cu nostalgie și cu altfel de 
trăire, m-am întors în timp, la alt 
„trenuleț” ce mulţi ani a străbătut 
orașul și mi-a marcat copilăria... 

Îi spuneam cu toții „ȚUGUL”…

… ca un nume de alint la 
faptul că fluiera pe tot parcursul 
în oraș, ca să se știe că trece 
el și lumea toată să ia aminte, 
și să nu-i stea în cale. 

Trenul pleca din Gara 
Sighișoara, partea dreaptă dinspre 
Brașov, spre Agnita-Sibiu și circula 
pe linie îngustă. Nici el nu era prea 
mare, avea doar două-trei vagoane, 

cu bănci de lemn, o locomotivă 
mică cu abur și cu un ţignal care 
se auzea de departe. Străbătea 
încet, cu viteză mică, str. Gheorghe 
Lazăr, trecea apoi podul de fier 
de lângă podul de lemn acoperit 
(distrus complet la inundaţia din 
1970), saluta în curbă Restaurantul 
cu grădina de vară ,,LA BUR”, 
avea grijă să nu deranjeze prea 
mult cinefilii de la cinematograful 
,,LUMINA” (ce bucurie că azi 
clădirea e tot acolo, în timp ce 
altele au dispărut), petrecea un 
pic elevii de la liceu (Școala Medie 
Nr. 1 pe atunci), privea cu jind 
spre cei ce se odihneau în parcul 
central, oprindu-se apoi în staţia 
de la vechea poștă. Aici se urcau 
în el gospodarii din localităţile 
Șaeș, Apold, cu desagi și te miri ce  
bagaje, continuîndu-și drumul spre 
Agnita. Se spunea că puteai merge 
pe lângă el în timp ce urca dealurile 
și că dacă nu te grăbești la vreo 
treabă, apoi sigur mergi ,,ca Ţugul”. 

Nu trecea decât ziua pe 
la prânz deoarece nimeni nu 
călătorea spre casă noaptea.

Nu știu dacă mai erau orașe 

în ţara noastră, cu trenuri care 
străbăteau orașul, dar noi, 
sighișorenii cu un tren trecând 
chiar prin centrul orașului, ne 
mândream. O singură dată am 
călătorit cu acest tren, pe un 
traseu scurt (așa ca o plimbare 
de duminică). Băncile tari din 
lemn (nu aveau compartimente și 
nici clase), nu erau prea comode, 
dar îmi amintesc peisajele din 
preajma orașului și casele din 
sate. Toate casele aveau porţi 
înalte, fiind locuite în majoritate 
de populaţie săsească și erau 
zugrăvite în culori pastel.

Dar, într-o zi, n-a mai circulat…

… bietul ,,ȚUG”. 

Pe la mijlocul anilor ‘60 , a fost 
scos ,,la pensie”, linia demontată 

și strada lărgită. A pierit atunci 
ceva din farmecul aparte al acestui 
oraș. S-a stins pentru totdeauna 
pufăitul și șuieratul său, lăsând în 
urmă niște autobuze incomode și 
neîncăpătoare ce făceau legătura 
cu localităţile din jur. Curios, nu 
am găsit nici o fotografie cu el, 
cu ,,ŢUGUL”. Poate vor fi pe la 
cineva și tare m-aș bucura să-l 
mai văd odată pozat. De aceea, îmi 
doresc și ne dorim ca trenuleţul 
alb-roșu de astă vară să devină o 
constantă în peisajul sighișorean 
și să-și lungească traseul. Poate 
va fi și el botezat cu un nume, 
așa ca să fie unul de-al nostru și 
să circule și pe vechiul drum al 
,,ŢUGULUI”, până la marginea 
orașului, ca o aducere-aminte.

Gheorghiu Mosora Maria

P.S.: Nu cu mult timp în urmă 
am aflat că un grup de tineri aveau 
de gând să redeschidă linia îngustă 
Agnita - Sibiu. Bine ar fi dacă măcar 
un tren de agrement va reface  
traseul Sighișoara - Agnita și cine 
știe poate se va întâmpla vreodată.

Biserica - locul şi timpul mântuirii noastre
Luna lui Brumărel ne aduce 

imaginea expresivă a toamnei, 
ce-şi începe domnia cu adevărat, 
colorând în bine-cunoscutele-i 
pasteluri natura întreagă, în timp 
ce nori învălmăşiţi, ce scutură 
ploi molcome, îşi fac apariţia 
tot mai des  pe cerul îmbrăcat 
în plumburiul bacovian. 

Peste bătrâna cetate a 
Sighişoarei s-a aşternut un covor 
multicolor de frunze veştede care 
oftează adânc sub călcâiele timpului 
ce se deapănă neînduplecat.

În această perioadă de 
toamnă vă invităm la un popas 
duhovnicesc în cartierul Bărăgan 
unde se află noua  biserica 
parohială cu hramurile „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
şi „Acoperământul Maicii 
Domnului”. Locul unde omul se 
întâlneşte cu Dumnezeu, cu cele 
trei dimensiuni ale timpului, este 
Biserica. Din punct de vedere 
teologic, Biserica este trupul 
tainic al Domnului, întemeiat 
de Fiul lui Dumnezeu întrupat, 
prin care oamenii, ca mădulare 
vii, participă în comun la viaţa 
dumnezeiască intratrinitară, 
silindu-se să crească în comuniune 
cu Dumnezeu prin împărtăşirea 
de harul Duhului Sfânt şi de 
Trupul şi Sângele Domnului.

Ţinând cont de aceste 
considerente spirituale, dar şi din 

nevoi practice în anul 1999 a luat 
fiinţă Parohia Ortodoxă Sighişoara 
VII, prin desprinderea unei părţi 
din Parohia Ortodoxă Sighişoara 
IV. Începând cu anul 2000, 
parohia are personalitate juridică 
şi se bucură de toate drepturile 
ce decurg din aceasta, precum şi 
obligaţiile ce-i revin în baza legilor 
în vigoare. Din anul 2003, au 
demarat lucrările de construcţie la 
noua biserică parohială, sub atenta 
îndrumare a părintelui Onoriu 
Dafin, pe cheltuiala bunilor noştri 
credincioşi, dar şi prin sprijinul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte, Primăria Sighişoara şi 
alte societăţi comerciale locale.

Ca stil arhitectural, biserica a 
fost proiectată în stil românesc - 
muntenesc tradiţional, cu unele 
decoraţiuni în stil brâncovenesc, 
care îmbogăţesc faţada bisericii. 
Biserica are o lungime de 27,40 
m, lăţimea de 13,40 m (pe axa 
absidelor), înălţimea de 26 de m 
(turnul clopotniţei). Suprafaţa 
construită este de 245,13 m².

În ziua de 25 iunie 2013, 
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop 
Irineu, înconjurat de un sobor 
de preoţi şi de o imensă mulţime 
de credincioşi, în cadrul unei 
vizite pastorale, a săvârşit 
rugăciunea de binecuvântare a 
demisolului bisericii, rugăciune de 
încununare a unei munci asidue. 

De la această dată, credincioşii 
parohiei noastre participă 
activ în duminici şi sărbători la 
oficierea serviciilor religioase.

Continuarea lucrărilor de dotare 
şi înfrumuseţare a bisericii au fost 
preluate din 16 octombrie 2016 de 
noii preoţi, Ioan Claudiu Tofan şi 
Mircea Fusaru. Încă de la începutul 
activităţii noastre misionar - 
pastorale am dat o mare importanţă 
cultului divin public prin oficierea 
regulată a slujbelor religioase.

Plecând de la cuvintele 
Mântuitorului: „Mergând, învăţaţi 
toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh, învăţându-
le să păzească toate câte v-am 
poruncit vouă…”(Mt. 28, 19-20), 
preotul este chemat la o intensă 
activitate catehetică, această 
acţiune a Bisericii devenind deja 
o cerinţă importantă în viaţa 
bisericească, pentru mântuirea 
oamenilor şi folosul societăţii, 
care zilnic este provocată şi 
încercată. Astfel, în parohia 
noastră, săptămânal se desfăşoară 
activităţi catehetice cu copiii, tinerii 
şi adulţii, abordând diferite teme 
din viaţa spirituală şi socială.

Pentru asigurarea unei educaţii 
religioase de calitate a tinerilor, este 
necesară conlucrarea celor trei mari 
piloni ai societăţii: Familia, Şcoala şi 
Biserica. Prin parteneriatul încheiat 

cu Şcoala Gimnazială „Zaharia 
Boiu”, numit „Biserica mai 
aproape de noi”, încercăm să fim 
aproape de copiii şi tinerii noştri, 
să venim în întâmpinarea nevoilor 
lor sufleteşti, să-i îndrumăm spre 
a face faţă provocărilor societăţii 
şi cele specifice vârstei. În aceste 
demersuri suntem sprijiniţi de 
inimoasa profesoară de religie, 
Alina Cioloca, care are un rol 
important în a-i menţine pe copii 
conectaţi la activitatea bisericii. 

În vara aceasta s-a desfăşurat 
în incinta şcolii, proiectul „Tabăra 
de acasă”, ediţia I, dar şi proiectul 
socio-educativ „Dependenţele - 
rădăcini şi roade ale conflictului 
dintre generaţii”, moderat de 
Părintele Arhimandrit Siluan 
Şandor, consilier pentru tineret al 
Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, 
care a avut un real succes. 

Gândul care ne călăuzeşte este 
că, astăzi, societatea noastră are 
nevoie de Biserică, în calitatea ei de 
spaţiu al vindecării şi comuniunii, 
pentru omul zilelor noastre, marcat 
de individualism şi egoism. În 
acelaşi timp, Biserica este un simbol 
al credinţei şi culturii româneşti. 
Suntem parte a civilizaţiei europene 
şi pentru că suntem creştini, iar 
creştinismul reprezintă unul 
dintre fundamentele culturii 
şi civilizaţiei europene.

Pr. Ioan Claudiu Tofan

Îi spuneam cu toții „ȚUGUL”…

… bietul ,,ȚUG”. 

Gheorghiu Mosora Maria

Povestea trenulețului desprins parcă din basmePovestea trenulețului desprins parcă din basmePovestea trenulețului desprins parcă din basme



SOCIAL10 Nr. 3, octombrie 2017

Avem nevoie de un nou 
Plan Urbanistic General (PUG)

De curând, s-au 
demarat procedurile și s-au 
elaborat documentaţiile 
de atribuire a noului plan 
urbanistic general al 
municipiului Sighișoara. 

Procedurile legale de 
iniţiere a PUG-ului sunt 
finalizate: s-a obţinut avizul 
favorabil al Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene și au 
fost preluate în tema de 
proiectare sugestiile primite 
din partea populaţiei 
în cadrul procesului de 
consultare a populaţiei.

În același timp, au 
fost atribuite alte două 
documentaţii de urbanism 
- planuri urbanistice zonale 
- pentru zona Miron Neagu 
și pentru str. Octavian 
Goga  - Piaţa Sigma. 

Propunerile trimise 
de cetăţeni au fost 
preluate și transmise 

proiectantului pentru a fi 
analizate și atașate temei 
de proiectare, pentru 
fiecare proiect în parte.

Necesitatea unui nou PUG

Elaborarea unui nou 
Plan Urbanistic General al 
municipiului Sighișoara, 
pe baza analizei situaţiei 
existente și a Strategiei de 
dezvoltare a municipiului 
Sighișoara pentru perioada 
2014-2020, reprezintă o 
necesitate ce nu mai poate 
fi amânată, în special având 
în vedere faptul că singurul 
instrument de lucru în 
acest moment pentru 
autorităţile locale, pentru 
specialiștii din domeniul 
urbanismului, locuirii, 
culturii și turismului este 
Planul Urbanistic General 
al Municipiului, realizat 
în  anul 1999, căruia îi 
expiră valabilitatea în 

decembrie 2018 și care este 
de multă vreme depășit 
de situaţia existentă.

În plus, situaţia actuală 
este caracterizată prin 
disfuncţionalităţi majore, 
în special ale reţelei de 
circulaţii rutiere, accese 
dificile în cartierele 
de locuinţe, lipsa unor 
legături între diferite 
zone ale orașului, din 
cauza barierelor naturale 
și de infrastructură (râul 
Târnava Mare, calea ferată, 
drumul naţional E60).

De asemenea, există 
necesitatea modernizării 
și completării reţelelor 
de utilităţi, necesitatea 
reînnoirii reglementărilor 
urbanistice pe tot teritoriul 
unităţii administrativ 
teritoriale, realizarea unei 
legături între zona UNESCO 
și restul municipiului etc. 

Arhitect - șef, 
Adina Popescu

Lucrări de întreținere și reparații 
la sistemul de iluminat public

Municipiul Sighișoara 
informează cetăţenii că au fost 
demarate lucrările de înlocuire 
a componentelor defecte ale 
sistemului de iluminat public.

Lucrările au început în 
Cartierul Târnava II unde au 
fost înlocuite un număr de 40 
de corpuri de iluminat, urmând 
ca acţiunea să continue pe str. 
Viilor, str. Mihai Viteazu, str. 
Consiliul Europei, str. Codrului, 
str. Târnavei, str. Ana Ipătescu, 

str. Cânepii și str. Aurel Vlaicu.
Prin Hotărârea Consiliului 

Local Sighișoara nr. 
135/31.08.2017 a fost aprobată 
încheierea unui contract 
de achiziţie publică directă 
de servicii de întreţinere 
și reparaţii la sistemul de 
iluminat public din municipiul 
Sighișoara, iar în data 20 
septembrie a fost încheiat 
contractul de servicii cu S.C. 
Elbi Electric&Lighting S.R.L.

Sighișoara are 
arhitect-șef

Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici a 
organizat, în data de 20 
octombrie 2017, concurs de 
recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei publice de conducere 
vacante de arhitect-șef al 
municipiului Sighișoara. 

În data de 23 octombrie, pe 
site-ul www.anfp.gov.ro a fost 
publicat rezultatul final: Adina 
Gabriela Popescu a fost admisă 
pe postul de arhitect-șef. Adina Popescu

În curând, un nou pod 
peste râul Târnava Mare

Municipiul Sighișoara anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „POD PESTE RÂUL TÂRNAVA 
MARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA” 
propus a fi amplasat în jud. Mureș, loc. 
Sighișoara, str. Viilor – Cartier Târnava. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. 
Mureș, din Tîrgu Mureș, strada Podeni, 
nr. 10, luni între orele 9.00 și 15.00 și 
de marţi până vineri, între orele 9.00 
și 12.00, precum și la sediul titularului 
de proiect. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș.

preluate și transmise expiră valabilitatea în expiră valabilitatea în 

Campania de informare cu privire la 
vaccinare a demarat și în Sighișoara

Ministerul Sănătăţii derulează, prin Direcţiile de Sănătate 
Publice, o campanie de informare privind importanţa vaccinării. 

Vaccinarea este cel mai important act de prevenţie în 
apariţia principalelor boli infecţioase foarte contagioase printre 
care  rujeola, oreionul, rubeola şi ca urmare recomandăm tuturor 
părinţilor să se implice în efectuarea vaccinării propriilor copii. 

Ministerul Sănătăţii a achiziţionat şi distribuit medicilor 
de familie vaccinul anti–rujeolic (ROR), în vederea 
vaccinării tuturor copiilor pentru a asigura păstrarea 
stării de sănătate a acestora şi a întregii comunităţi.

Părinţii, ai căror copii nu au fost vaccinaţi, sunt rugaţi să se 
adreseze medicului de familie în vederea administrării vaccinului, 
iar în cazul în care nu au medic de familie, să sesizeze mediatorul 
sanitar din cadrul Municipiului Sighișoara, pentru a fi sprijiniţi în 
scopul administrării vaccinului de către un medic de familie.

Publicaţie periodică a 
Municipiului Sighișoara
Tehnoredactare și tipar 
- S.C. AllCris S.R.L.

Redacția:
545400 Sighișoara
str. Muzeului, nr. 7
tel: 0265771280
fax: 0265771278
timpulsighisoarei@  
              gmail.com
www.sighisoara.org.ro
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Proiectul Mainstream, 
o viață mai bună pentru romi

După cum anunţam și în 
numerele trecute ale ziarului 
nostru, Municipiul Sighișoara 
a câștigat un proiect european 
cu un buget total de aproape 3 
milioane de euro, prin care se va 
încerca creșterea calităţii vieţii 
romilor din Sighișoara, creșterea 
nivelului de educaţie a acestora, 
reducerea șomajului, un acces 
îmbunătăţit la serviciile medicale.

Venim cu completări…

Fundaţia Centrul de Resurse 
pentru Comunităţile de Romi 
(Partener 1), în parteneriat cu 
Municipiul Sighișoara (Partener 
2), Fundaţia Veritas Sighișoara 
(Partener 3), Școala Gimnazială 
Miron Neagu Sighișoara (Partener 
4), anunţă lansarea proiectului 
strategic cu titlul: MAINSTREAM 
SIGHIȘOARA – investiţie 
europeană pentru incluziunea 
socială, proiect co-finanţat 
din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014 – 2020; 
Axa prioritară 4 - Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei.  

Bugetul total al proiectului 
este de 12.635.894,86 de lei, 
din care valoarea co-finanţării 
eligibile a parteneriatului este 
66.496,27 de lei. Proiectul se 
implementează în municipiul 
Sighișoara, judeţul Mureș pe o 
perioadă de 36 de luni în perioada 
august 2017 – iulie 2020.

În întâmpinarea 
problemelor reale

Cu ocazia lansării proiectului, 
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, 
primarul Municipiului Sighișoara a 
declarat „este un proiect important 
care prezintă numeroase beneficii 
pentru populația de etnie romă, 
cu repercusiuni pozitive și în ceea 
ce privește dezvoltarea durabilă 
a municipiului Sighișoara, în 
plan socio-economic. Proiectul 
nostru vizează incluziunea 
socială și reducerea sărăciei, 
în 8 zone urbane marginalizate 
ale municipiului Sighișoara, 
locuite de cetățeni romi. Prin 
implementarea acestuia, ne 
propunem augmentarea calității 
nivelului de trai al acestei ramuri 
sociale, facilitarea accesului la 
serviciile medicale, educaționale 

și sociale al acestora, reducerea 
șomajului și îmbunătățirea 
condițiilor locative destinate 
cetățenilor de etnie romă”. 

Rezultatele principale propuse

Grupul ţintă total este format 
din 600 de persoane din municipiul 
Sighișoara. În cadrul proiectului 
va fi realizat un complex de 
acţiuni integrate în 8 zone urbane 
marginalizate denumite: Zona 
1 (Strada Parângului); Zona 2 
(Strada Viilor, Zona 3 (Strada 
Ștefan cel Mare); Zona 4 (Strada 
Goldberich); Zona 5 (Strada 
Caraiman); Zona 6 (Strada Rora); 
Zona 7 (Strada Dumbravei); 
Zona 8 (Strada Plopilor), având 
la bază următoarele componente 
principale: Componenta 
Servicii socio-medicale - 600 de 
persoane (adulţi, copii) din care 
aproximativ 150 de familii și 

persoane beneficiare individual 
vor beneficia în mod integrat atât 
de servicii socio-medicale, cât și 
de celelalte servicii din proiect. 

Componenta Ocupare 
- 301 de persoane beneficiare 
adulte vor primi sprijin din partea 
Fundaţiei Centrul de Resurse 
pentru Comunităţile de Romi, în 
cadrul procesului de informare, 
consiliere profesională. 

Componenta Antreprenoriat 
pentru 120 de persoane, din 
cele 301 de persoane care vor 
participa la componenta ocupare, 
Fundaţia Centrul de Resurse 
pentru Comunităţile de Romi va 
face demersurile necesare pentru 
realizarea de cursuri de instruire 
antreprenorială. În cadrul acestui 
proces de lucru, se vor selecta un 
număr de 50 de persoane care vor 
fi sprijinite să elaboreze planuri de 
afaceri. Din aceste 50 de planuri de 
afaceri, se vor selecta un număr de 5 

planuri de afaceri pentru înfiinţarea 
unui număr de 5 afaceri prin 
acordarea de consiliere și mentorat 
antreprenorial, acordarea, pentru 
dezvoltarea afacerilor, a unui 
număr de 5 subvenţii în valoare 
de 25.000 de euro pentru fiecare 
afacere, acordarea de mentorat și 
suport în derularea afacerilor.

Componenta Educație 
132 de copii (42 copii preșcolari 
și 90 de copii școlari) vor fi 
sprijiniţi de către Fundaţia Veritas 
Sighișoara și Școala Gimnazială 
Miron Neagu Sighișoara pentru 
a avea rezultate școlare mai 
bune și pentru integrarea 
în sistemul de învăţământ 
preșcolar, primar, gimnazial. 

Componenta Locuire 
aproximativ 200 de persoane 
din grupul ţintă, care locuiesc 
în cele 75 de locuinţe din blocul 
de locuinţe situat pe strada 
Dumbravei, nr. 2, vor fi sprijinite 
de către Municipiul Sighișoara 
prin realizarea procesului de 
reabilitare/modernizare a blocului. 

Componenta Acte - 
Municipiul Sighișoara va 
realiza procesul complex de 
rezolvare a situaţiilor juridice 
și va avea în vedere că, până la 
finalul proiectului, un număr 
de aproximativ 110 gospodării/
locuinţe ale persoanelor care vor 
face parte din grupul ţintă să 
obţină acte de proprietate asupra 
gospodăriilor/locuinţelor. 

În cadrul campaniei se va 
urmări transmiterea unor mesaje 
clare, prin care ne propunem să 
atragem atenţia că discriminarea 
este anacronică și netolerată 
de comunitatea Sighișoarei. 

Venim cu completări…

Rezultatele principale propuse

problemelor reale
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Zeci de voluntari au participat la curățenia Cetății
În data de 21 octombrie 

s-a desfășurat Curăţenia de 
toamnă în Cetatea Medievală 
– „Implică-te! Fii voluntar!”. 
La campanie au participat 
aproximativ 100 de persoane, 
care au reușit să colecteze 
peste  30 de saci de 120 de l cu 
deșeuri menajere și vegetale. În 
plus, a fost defrișată vegetaţia 
pe doi versanţi ai cetăţii. 

Au participat elevi de la 
Școala Gimnazială „Zaharia 
Boiu”, Liceul Tehnologic Nr. 
1, salariaţi ai S.C. Ecoserv 
Sig S.R.L., SC Schuster 
Ecosal S.R.L., ai Primăriei, 
alături de primar, soţia și 
fiul acestuia, consilierul 
personal al primarului și soţia 
și, bineînţeles, cetăţeni. 

Zeci de voluntari au participat la curățenia CetățiiZeci de voluntari au participat la curățenia Cetății


