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E timpul Sighișoarei!

Sighișoara este orașul stemă al 
Transilvaniei și figurează în toate 
topurile privind destinațiile turistice 
din România. Este orașul despre 
care putem vorbi laudativ la nesfârșit 
și tot ar mai rămâne ceva nezis. 

Și totuși, pentru noi, sighișorenii, 
orașul nu a fost întotdeauna atât 
de prietenos precum pare pe 
Tripadvisor, National Geographic 
sau în filmulețele de pe Facebook. 
Pentru noi, Sighișoara este orașul în 
care creștem, apoi ne creștem copiii, 
ne îngrijim de părinți, muncim, 
ne veselim și, în final, ne ducem 
pe ultimul drum. Și când trăiești 
într-un oraș toată viața ajungi să-l 
înțelegi, să-l iubești și să-l urăști, 
înveți să-l accepți și, până la urmă, 
pui umărul să-l faci un loc mai bun. 
Acesta e singurul lucru real pe care 
mi-l doresc: să punem umărul toți, 
sau măcar cât mai mulți dintre noi, 
să dăm orașului direcția pe care ne-o 
dorim atât de mult, de dezvoltare. 

Nu vă ascund că am foarte multe 
idei și foarte multe lucruri de pus pe 
făgașul normal. Sunt domenii în care 
Primăria funcționează bine, domenii 

în care orașul s-a pus la punct 
și a devenit o putere economică 
(industrie și turism în mod deosebit), 
dar și domenii în care avem foarte 
mult de lucru: infrastructura 
rutieră și apă/canal, învățământul, 
iluminatul, strategia arhitecturală 
a orașului și multe altele. 

Am pornit în mandatul de 
primar cu cele mai bune intenții și 
putere de muncă, dar în primele 
luni m-am lovit de un zid birocratic 
care părea impenetrabil. Și am 
cedat. Abia după demisie am 
realizat cât de mult datorez acestui 
oraș: susținerea și sutele de mesaje 
primite de la oameni pe care abia 
dacă i-am cunoscut sau întâlnit. Am 
fost atât de impresionat de elanul 
celor din jurul meu și de susținerea 
necondiționată a sutelor de oameni 
încât mi-am retras demisia pentru 
a reveni la cârma Primăriei. Restul 
sunt detalii și vom avea ocazia să le 
dezbatem în paginile acestui ziar. 

Apropo, acesta este primul 
număr al periodicului „Timpul 
Sighișoarei”, editat de o firmă 
privată aflată sub contract cu 

Municipiul Sighișoara. Ziarul va 
apărea o dată la două luni într-un 
tiraj de 6.000 de exemplare și va fi 
distribuit gratuit. Practic, ne-am 
propus să schimbăm puțin macazul 
și în domeniul comunicării directe 
cu cetățenii. De ce? Pentru că, din 
păcate, ziarele locale sighișorene nu 
întotdeauna au reușit să mediatizeze 
activitățile primăriei în mod corect, 
fără interpretări și/sau rea-voință. 
Un ziar al cărui conținut este generat 
de către noi, angajații Primăriei, 
vă garantez din capul locului că 
va fi echidistant politic, va furniza 
informații concrete și clare și, nu în 
ultimul rând, voi cere să fie abordate 
și subiectele care nu sunt tocmai 
plăcute. Cum ar fi iluminatul 
public, despre care vom vorbi 
pe larg în numărul următor. 

În concluzie, vă cer doar atât: 
vă rog să citiți cu atenție „Timpul 
Sighișoarei” și să urmăriți și 
edițiile viitoare, pentru că astfel 
veți fi la curent cu deciziile mari 
privind municipiul nostru.

O zi frumoasă tuturor, 
primar Ovidiu Mălăncrăvean

Proiect european  
de aproape  
3 milioane de euro

Primăria Sighișoara a câștigat 
un proiect european cu un buget 
total de aproape 3 milioane de 
euro, prin care se va încerca 
creșterea calității vieții romilor 
din Sighișoara, creșterea nivelului 
de educație a acestora, reducerea 
șomajului, un acces îmbunătățit 
la serviciile medicale…

Cine sunt cei  
pe care i-am ales

Consiliul Local Sighișoara 
este format din 19 consilieri 
locali, al căror mandat a început 
în anul 2016: 7 de la PSD, 6 de 
la U.I.P.S., 3 de la PNL, 3 de la 
UDMR și un delegat sătesc.

În acest număr al ziarului 
nostru vă prezentăm, pe 
scurt, consilierii locali 
sighișoreni, menționând 
inclusiv ce și-au propus aceștia 
să realizeze pentru oraș.

Detalii în paginile 4-5
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Starea Căminului de bătrâni, criticată

Sighişoara, în mediul on-line

Municipiul Sighișoara este iubit 
de mii de turiști care, an de 

an, vizitează vestita Cetate Medievală și 
municipiul. Dar acesta este „vizitat” și în 
mediul on-line de mii de oameni. Astfel, 
la o simplă radiografiere a mediului 
on-line, în ceea ce privește Sighișoara, 
am observat atât știri pozitive despre 
municipiul nostru, cât și știri negative. 

Știri frumoase despre Sighișoara 

Știrile de pe facebook ale Radio son, 
post de radio regional accesibil on-
line, sunt se pare cele mai actualizate 
știri despre orașul nostru. Un exemplu 
recent este faptul că pe parcursul Zilelor 
municipiului nostru, desfășurate în 
perioada 19-21 mai, ediția on-line a 
postului de radio a transmis pe facebook 
toate evenimentele atât video, cât și în 
scris, dar a transmis live și defilarea 
absolvenților de la liceele sighișorene 

O știre care aduce vești bune despre 
elevii sighișoreni este cea referitoare la o 

elevă sighișoreancă care a fost premiată 
la un concurs național de interpretare, 
ne spun cei de la Radio Son Sighișoara, 
pe facebook: „Eleva sighișoreancă 
Maria Irina Savu a obținut locul I la 
Concursul național de interpretare vocal-
instrumentală „Viva la Muzica”, la Zalău. 
Concursul, organizat de Liceul de Artă 
„Ioan Sima”, s-a adresat elevilor din clasele 
I-XII de la școlile și liceele de artă din țară și 
străinătate... Acum ea se pregătește pentru 
Concursul Internațional de Interpretare 
Pianistică „PRO PIANO-
ROMÂNIA” ce se va desfășura în 
mijlocul lunii iunie, în București”.

Sighișoara, în top 25 al celor mai 
frumoase așezări medievale 

Punctul.ro, sighisoaraonline, 
agerpres.ro sau site-ul zi-de-zi.ro 
sunt alte exemple de site-uri unde 
putem citi știri despre Sighișoara. 

De exemplu, în luna mai, site-ul 
punctul.ro publica un articol referitor la 
faptul că Sighișoara se află în top 25 al 
celor mai frumoase și bine conservate 
așezări medievale din Europa. „Sighișoara 
se află în lista celor mai frumoase și 
bine conservate așezări medievale din 
Europa, conform bigboytravel.com, 
Top 25 Best Medieval Cities in Europe. 
Astfel, conform topului Sighișoara se 
află pe locul al 12-lea, după ea fiind 
atracții turistice ca Cinque Terre - 
Italia, San Gimignano - Italia, Chester 
- Anglia, Città di San Marino, Vitré 
- France, Nottingham - Anglia etc.”

O altă postare critică 
face trimitere la o 

știre a ISU Mureș din 22 
mai 2017; primăria este 
învinovățită pentru starea 
Căminului de bătrâni: 
„Astăzi, la Casa de Bătrâni 
din Sighișoara colegii 
noștri din Marea Britanie 
împreună cu voluntari 
din cadrul ISU Mureș au 
desfășurat activități de 
amenajare a unor încăperi. 
Cu acest prilej am dorit 
să dăruim împreună 

cu prietenii noștri de la 
Operation Sabre condiții 
mai bune persoanelor 
aflate în acest centru”.

Clarificări

 Din start, putem 
afirma că postarea este una 
nedocumentată: Căminul de 
bătrâni din Sighișoara nu se 
află în subordinea Primăriei 
Sighișoara, ci în subordinea 
Direcției Generale de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului 
Mureș. Deci, Municipiul 
Sighișoara nu are cum 

să fie vinovată de starea 
Căminului de bătrâni.

Iar ca să completăm, 

menționăm că pompierii 
din Shropshire, Marea 
Britanie, împreună 
cu colegii lor de la 
Detașamentul de Pompieri 
Sighișoara al ISU Horia 
Mureș, ajută de mai mulți 
ani Căminul de bătrâni 
din Sighișoara. Aceștia 
au încheiat încă din 
anul 2000 o relație de 
parteneriat cu Fundația 
„Mihai Eminescu Trust”, 
ce își desfășoară activitatea 
și în orașul nostru.

Într-adevăr, în mediul on-line nu întâlnim doar 
opinii pozitive despre Sighișoara, ci și negative. 

De exemplu, am întâlnit o postare prin care se critică 
apariția unei gropi mari într-un parc din municipiu.

De fapt, Municipiul Sighișoara trebuit să ia măsurile 
de conservare arheologică a gropii, care este una 
medievală, și de aceea trotuarul nu a fost încă reparat. 
Mai multe detalii puteți citi în următorul material:

„A fost descoperită o groapă medievală 
de provizii în parcul central.

În dimineața zilei de 09  februarie 2017, în colțul 
de sud-vest al parcului central, sub aleea pietonală, 
a avut loc o surpare de teren care a pus în evidență 
existența unei gropi medievale de provizii. 

Existența la Sighișoara a unor astfel de gropi 
pentru depozitarea grânelor în piața veche 
(Marktplaz) a Orașului de Jos este cunoscută de 
mai multă vreme, unele fiind documentate încă 
din anii 6̀0 ai secolului trecut, iar o alta a fost 
descoperită cu numai câțiva ani înainte în perimetrul 
aceleiași zone (punctul este marcat și protejat). 

Se pare că în Evul Mediu amplasarea acestor gropi 
era ținută secretă, ele fiind acoperite cu un capac și 
apoi cu pământ, apelarea la aceste resurse făcându-
se doar în caz de forță majoră. Locul exact al fiecărei 
gropi era cunoscut doar de câteva persoane. Aceștia 
legau niște frânghii speciale în locuri doar de ei știute, 
iar în punctul de intersecție al nodurilor făcute de către 
cei ce au ascuns alimentele trebuia să fie o groapă.

În vederea unui scop asemănător, până la cercetarea 
arheologică, documentarea științifică și o valorificare 
corespunzătoarea după modelul din Sibiu, Primăria 
a procedat la conservarea provizorie a acestor gropi 
prin umplerea lor cu un sort de pietriș”, Consilier 
superior Ioan F. Pascu, Compartiment urbanism, 
disciplină în construcții și patrimoniu UNESCO.

Sesizări în mediul 
on-line. Și răspunsuri…
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Veteranii merită  
respectul nostru

Ziua Veteranilor de Război este marcată anual 
la 29 aprilie (conform HG nr. 1222 / 10. 10. 

2007), în semn de recunoaștere a meritelor acestora 
pentru apărarea independenței, suveranității, 
integrității teritoriale și a intereselor României.

După Războiul de Independență din 1877-1878 
și după Primul Război Mondial (1916-1918), prin 
diferite legi, s-a instituit titlul de veteran de război 
participanților la campanii și urmașilor lor fiindu-le 
acordate diferite drepturi și avantaje reparatorii.

Titlul de „veteran de război” a fost recunoscut 
pentru prima dată la 29 aprilie 1902. Prin Decretul 
din 1902, participanții la Războiul de Independență 
au fost declarați veterani, asigurându-li-se, pe lângă 
acest binemeritat și onorant statut, mijloace pentru 
un trai decent și înlesniri pe măsura curajului 
și a sacrificiilor probate pe câmpul de luptă.

Veteranii nu au fost uitați nici la Sighișoara. 
Primarul municipiului, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, 
a mers la casele acestora, le-a transmis urări de 
sănătate și le-a oferit pachete alimentare, arătându-și 
astfel prețuirea față de sacrificiile și greutățile prin 
care au trecut în anii grei de război. Cei șapte veterani 
pe care primarul i-a vizitat (sau soțiile lor, în cazul 
în care veteranii au decedat) s-au arătat încântați 
de acțiunea Municipiului Sighișoara. Primarul a 
avut și onoarea să stea de vorbă cu veteranii, care 
au rememorat, cu această ocazie,  și câteva amintiri 
din timpul celui de-al doilea război mondial.

Atribuțiile viceprimarului Tóth Tivadar
Tóth Tivadar a fost ales viceprimar al 

Municipiului Sighișoara în cadrul ședinței 
extraordinare a Consiliului Local Sighișoara din 
data de 5 iulie 2016. Tóth Tivadar a fost profesor 
și director adjunct la Colegiul Național „Mircea 
Eliade” din Sighișoara între anii 2000 – 2013.

Prin Dispoziția nr. 480 / 01. 08. 2016, 
Anexa I, primarul Municipiului Sighișoara, 
Ovidiu Mălăncrăvean, a delegat viceprimarului 
Tóth Tivadar următoarele atribuții:

 Coordonarea, îndrumarea și 
supravegherea directă a activității Serviciului 
Tehnic, Investiții-Urmărire Contracte, 
Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice;
 Coordonarea și îndrumarea activității 

Serviciului Public Poliția Locală;
 Coordonarea și controlarea modului de 

depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de 
orice fel, în vederea asigurării, igienizării malurilor și 
a albiilor, cursurilor de apă de pe raza municipiului, 
precum și pentru decolmatarea văilor locale și a 
podețelor în vederea asigurării scurgerii apelor mari;
 Asigurarea inventarierii anuale a bunurilor 

din domeniul public și privat al municipiului și 
urmărirea modului de administrare al acestora;
 Controlarea igienei și salubrității 

localurilor publice, cât și a produselor alimentare 
puse în vânzare pentru populație cu sprijinul 
serviciilor de specialitate și al organelor de 
specialitate, în condițiile prevăzute de lege;
 Coordonarea și controlul activității în târguri, 

piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție și dispunerea 
măsurilor pentru buna funcționare a acestora;
 Îndeplinirea funcției de ofițer de stare civilă;
 Repartizarea corespondenței înregistrate către 

compartimentele/birourile/serviciile coordonate;
 Asigurarea aplicării hotărârii 

consiliului local și a dispozițiilor primarului 
în domeniile pe care le coordonează;
 Susținerea audiențelor în 

domeniile pe care le coordonează;
 Îndeplinirea sarcinilor curente 

operative dispuse de primar;
 Îndeplinirea oricăror alte atribuții 

prevăzute de lege, încredințate de către 
consiliul local sau de către primar.

Concurs 
Municipiul Sighișoara 

organizează la sediul său din 
județul Mureș, localitatea 
Sighișoara, str. Muzeului, 
nr. 7, la data 22 iunie 2017, 
respectiv 26 iunie 2017 un  
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice de execuție vacante:

1. Un post de Inspector, 
clasa I, grad profesional 
superior în cadrul 
Compartimentului 
Resurse umane;

2. Un post de Inspector, 
clasa I, grad profesional 
principal în cadrul 
Compartimentului 
Resurse umane;

Condițiile pentru participare 
la concurs, condițiile de 
desfășurare a concursului, 
bibliografia și conținutul 
dosarului de înscriere la concurs, 
sunt afișate la sediul instituției 
și pe site-ul oficial al instituției: 
www.sighisoara.org.ro.

Termenul limită de depunere 
a dosarelor este 20 zile de 
la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a, ora 15,00.

Informații suplimentare se pot 
obține la sediul instituției camera 
72 sau la telefon nr. 0265-771.280.

Primar,  
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean

Microbuzul  
școlar, la datorie

În toamna anului trecut, 
Școala Gimnazială ,,Radu Popa”  
a solicitat Primăriei un ajutor în 
privința transportului elevilor 
navetiști din localitatea Hetiur 
și cartierul Rora. În octombrie 
2016 s-a aprobat, printr-o 
Hotărâre de Consiliu Local, 
Regulamentul privind modul 
de utilizare al microbuzului 
de transport școlar aflat în 
patrimoniul municipiului 
Sighișoara. Iată că, în prezent, 
microbuzul își face datoria 
și transportă în mod regulat 
elevii de acasă până la școală 
și înapoi, după terminarea 
cursurilor. Microbuzul a 
intrat în funcțiune în urmă 
cu aproximativ o lună. 

Transportul școlar este 
gratuit, fiind susținut de către 
Primărie pentru un număr de 
40 de elevi (clasa pregătitoare 
până la liceu) din cartierele 
Rora, Venchi și Soromiclea, 
care sunt transportați la 
Școala Gimnazială „Radu 
Popa”, Școala Gimnazială 
„Aurel Mosora”, Școala 
Gimnazială „Victor Jinga” și 
la Liceul Tehnologic Nr. 1.

Vasile Dancea 
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Ovidiu-Daniel Matei 

Partid: P.S.D.
Vârstă: 46 de ani
Profesie: psiholog 

clinician
Stare civilă: necăsătorit
Ce-și propune: „În 

timpul alegerilor trebuia 
să mă concentrez pe școli 
și pe grădinițe. Dar am 
realizat că aceste instituții 
au o conducere de calitate 
și că, poate, implicarea 
mea ar fi mai necesară 
în alte domenii. De aceea, 
în prezent mă concentrez 
pe străzi, ordine publică, 
proiecte de dezvoltare a 
orașului. În primul rând, îmi 
propun realizarea unui parc 
nou pentru copii și părinți”. 

Adrian Grabcev 

Partid: P.S.D.
Vârstă: 61 de ani

Profesie: inginer
Stare civilă: 

căsătorit, un copil
Ce-și propune: 

„Începerea și finalizarea 
amenajării noii maternități 
în clădirea fostei policlinici; 
identificarea  sursei 
de finanțare pentru 
restaurarea cetății; 
atragerea de posibili 
investitori din domenii 
economice diverse, 
pentru crearea de locuri 
de muncă și stoparea 
depopulării orașului”.

Geta-Mariana Todoran 

Partid: P.S.D.
Vârstă: 66 de ani
Profesie: medic primar
Stare civilă: uniune 

consensuală
Ce-și propune: 

„Mutarea maternității 
în policlinica veche. De 
asemenea, susțin curățenia 
orașului și repararea 
străzilor din oraș”.

Dumitru-Florin Lazăr 

Partid: P.S.D.
Vârstă: 40 de ani
Profesie: inginer 
Stare civilă: căsătorit
Ce-și propune: 

„Finalizarea stadionului 
– am solicitat domnului 
primar să trimită proiectul 
pentru a fi modificat de 
către proiectant, pentru 
a fi realizabil, deoarece 
actualul proiect depășește 
bugetul. Doresc mutarea 

maternității în cadrul 
fostei policlinici”.

Minerva-Elisabeta 
Cioanta 

Partid: P.S.D.
Vârstă: 58 de ani
Profesie: economist
Stare civilă: 

căsătorită, 2 copii
Ce-și propune: „Îmi 

doresc să dotăm parcurile 
cu mobilier de joacă 
pentru copii. Momentan, 
așteptăm aprobare pentru 
achiziționarea de mobilier 
– tobogane, căsuțe, leagăne 
etc. Cel mai important 
proiect – un parc nou, pe 
strada Dumbravei sau în 
Cartierul Târnava II”.

Mihai-Marcel Șoneriu 

Partid: P.S.D.
Vârstă: 45 de ani
Profesie: profesor
Stare civilă: căsătorit
Ce-și propune: „Îmi 

propun să aducem un 
trenuleț de agrement la 
Sighișoara care să circule 
regulat, pe traseul Centru 
– Cetate – Centru, într-un 
interval de aproximativ 40 
de minute. Copiii să poată 
să beneficieze, după ore, 
de curțile școlilor. Spații 
pentru agrement – parcuri, 
piste de biciclete, locuri 
de plimbare. Renovarea 
sălii de spectacole pentru 
că momentan este în 
paragină și avem foarte 
multe evenimente care 

merită să beneficieze de 
un spațiu adecvat”.

Gheorghe Marcu 

Partid: P.S.D.
Vârstă: 62 de ani
Profesie: electrician
Stare civilă: 

căsătorit, 2 copii
Ce-și propune: 

„Îmi propun să susțin 
orice idee care ar crea 
condiții mai bune de 
trai pentru sighișoreni. 
Doresc reabilitarea fostei 
policlinici cu destinația 
de maternitate. Curățenia 
orașului – ar fi nevoie de 
acțiuni de descurajare a 
celor care aruncă gunoi în 
oraș. Îl sprijin pe domnul 
primar și sunt alături de 
proiectele dumnealui”.

Ioan-Iulian Sîrbu 

Partid: U.I.P.S.
Vârstă: 38 de ani
Profesie: Jurist
Stare civilă: 

Căsătorit, 2 copii
Ce-și propune: „Refacerea 

comunității și a patriotismului 
local; modernizarea și 
construirea de parcuri de 
joacă pentru copii și spații 
de agrement; curățenia 
orașului; modernizarea pieței 
agro-alimentare; Sighișoara 
are nevoie de șosea de 
centură; modernizarea 
centrului orașului și 
adoptarea de măsuri concrete 
care să privească clădirile 
și spațiile abandonate. 

Fără orașul de jos noi 
nu avem cetate. Susțin 
angajamentul UIPS pe 
care mi l-am asumat 
în fața sighișorenilor. 
Angajamentul poate fi 
recitit pe pagina de internet 
a Uniunii Independente 
pentru Sighișoara”.

Claudiu Pop 

Partid: U.I.P.S.
Vârstă: 43 de ani
Profesie: Profesor
Stare civilă: 

Căsătorit, 2 copii
Ce-și propune: 

„Susținerea mediului de 
afaceri și promovarea 
produselor locale; 
transparență în cheltuirea 
banilor publici; implicarea 
activă a cetățenilor în 
bunul mers al comunității. 
Susțin angajamentul UIPS 
pe care mi l-am asumat 
în fața sighișorenilor. 
Angajamentul poate fi 
recitit pe pagina de internet 
a Uniunii Independente 
pentru Sighișoara”.

 
 Ioan Ciotloș 

Partid: U.I.P.S.
Vârstă: 68 de ani
Profesie: Inginer
Stare civilă: 

Căsătorit, 2 copii
Ce-și propune: 

„Atragerea de investitori 
și crearea de noi locuri 
de muncă; eficientizarea 
serviciilor publice; 
implicarea activă a 
pensionarilor în problemele 
municipiului. Susțin 
angajamentul UIPS pe 
care mi l-am asumat 
în fața sighișorenilor. 
Angajamentul poate fi 
recitit pe pagina de internet 
a Uniunii Independente 
pentru Sighișoara”.

Bogdan Ioan Burghelea 

Partid: U.I.P.S.
Vârstă: 42 de ani
Profesie: Jurist
Stare civilă: 

Căsătorit, 3 copii
Ce-și propune: „O 

administrație locală 

Editor: 
Alexandra Borzoș
Corector:
Titi Dălălău
Redactori: 
Vasile Dancea
Matei Preda
Design Grafic: 
S.C. AllCris S.R.L.
Fotograf:
Valentin Pascu

Cine sunt cei      pe care i-am alesConsiliul Local Sighișoara este format 
din 19 consilieri locali, al căror mandat a 
început în anul 2016: 7 de la PSD, 6 de la 
U.I.P.S., 3 de la PNL, 3 de la UDMR și un 
delegat sătesc.

În acest număr al ziarului nostru vă 
prezentăm, pe scurt, consilierii locali 
sighișoreni, menționând inclusiv ce și-au 
propus aceștia să realizeze pentru oraș.
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responsabilă, transparență 
și nu mai presus de lege. 
Susțin angajamentul UIPS 
pe care mi l-am asumat 
în fața sighișorenilor. 
Angajamentul poate fi 
recitit pe pagina de internet 
a Uniunii Independente 
pentru Sighișoara”.

 
Felix-Lucian Duma 

Partid: U.I.P.S.
Vârstă: 43 de ani
Profesie: Economist
Stare civilă: 

Căsătorit, 1 copil
Ce-și propune: 

„Finanțări europene 
pentru dezvoltarea 
orașului, noi strategii de 
dezvoltare și promovare 
a turismului, evenimente 
locale de calitate. Susțin 
angajamentul UIPS pe 
care mi l-am asumat 
în fața sighișorenilor. 
Angajamentul poate fi 
recitit pe pagina de internet 
a Uniunii Independente 
pentru Sighișoara”.

  
Dorina Stoica 

Partid: U.I.P.S.
Vârstă: 54 de ani
Profesie: Asistent 

medical
Stare civilă: 

Căsătorită, 2 copii
Ce-și propune: 

„Avem nevoie urgentă 
de o maternitate nouă 
și un spital modern cu 

servicii de calitate. Susțin 
angajamentul UIPS pe 
care mi l-am asumat 
în fața sighișorenilor. 
Angajamentul poate fi 
recitit pe pagina de internet 
a Uniunii Independente 
pentru Sighișoara”.

 
Constantin Ștefănescu 

Partid: P.N.L.
Vârstă: 46 ani 
Profesie: freelancer
Stare civilă: 

necăsătorit, fără copii
Ce-și propune: 

„Legat de proiecte, mă 
interesează în special 
cele care țin de cultură”.

 Ionel Gavrilă 

Partid: P.N.L.
Vârstă: 59 de ani
Profesie: inginer
Stare civilă: 

divorțat, un copil
Ce-și propune: „Să 

se facă studii pentru 
actualizarea Planului 
Urbanistic General pentru 
că acesta este depășit, 
fiind realizat prin 1997 și 
expiră la 30 decembrie 
2017. De la anul trebuie 
să intrăm în normalitate. 
Apoi, linia de mare viteză 
care să facă legătura cu 
cartierul Târnava 2 și 
atenuarea zgomotului 
cu panouri antifonice 
pentru acest proiect.

Am solicitat executivului 
un raport pentru rețeaua 
de apă și canalizare pus 
la dispoziție de Aquaserv 
Tîrgu Mureș, pentru că 
este vorba de o restanță 
pentru canalizare de circa 
6.500 – 7.000 de metri și 
de circa 3.800 de metri 
pentru rețeaua de apă. 
Aceste rețele n-au mai 
fost realizate deoarece a 

intrat în faliment fostul 
constructor și este vorba 
despre fonduri europene.

Analizarea tuturor 
construcțiilor pe 
perimetrul UNESCO.

Interzicerea accesului 
auto în Cetatea medievală, 
cu excepția riveranilor”.

Colceriu Iosif-Dan

Partid: P.N.L.
Vârstă: 61 de ani
Profesie: inginer
Stare civilă: 

căsătorit, 2 copii
Ce-și propune: „Îmi 

propun dezvoltarea 
proiectelor turistice: 
circulația în Cetate 
(interzicerea accesului 
automobilelor, reducerea 
prafului), siguranța 
în Cetate, aducerea a 
două trenulețe care să 
circule prin oraș”.

Gall Erno

Partid: U.D.M.R.
Vârstă: 69 de ani

Profesie: tehnician
Stare civilă: 

necăsătorit, 2 copii
Ce-și propune: „Susțin 

toate proiectele care sunt 
benefice pentru cetățeni 
și dezvoltarea orașului, 
pentru ajutorarea 
populației de etnie 
maghiară. Fiind oraș 
turistic, ar fi necesari 
niște bani pentru 
protejarea cetății și a 
monumentelor istorice”.

Toth Tivadar

Partid: U.D.M.R.
Vârstă: 
Profesie: 
Stare civilă: 
Ce-și propune: „Mă 

interesează câteva 
proiecte de infrastructură 
de anul acesta. Sunt 
implicat și în problemele 
de ordine publică”.

Buzogany Erzsebet

Partid: U.D.M.R.
Vârstă: 48 de ani

Profesie: economist
Stare civilă: 

necăsătorită, un copil
Ce-și propune: „Îmi 

propun să mă ocup de 
tot ce implică comisia 
din care fac parte, de 
problemele economice. 
De asemenea, mă ocup 
de evaluare proiectelor 
din fonduri europene”.

Stanciu Mihai Ioan

Delegat sătesc Hetiur
Vârstă: 36 de ani
Profesie: 

Topograf inginer
Stare civilă: 

Căsătorit, 2 copii
Ce-și propune: 

„Canalizare și 
modernizarea iluminatului 
public în Hetiur. Asfaltarea 
străzilor. Promovarea 
satului Hetiur. Renovarea 
fostei primării. Crearea 
de locuri de joacă pentru 
copii. Reînființarea 
dispensarului medical. 
Introducerea apei potabile 
în localitate. Susțin 
angajamentul UIPS pe 
care mi l-am asumat 
în fața sighișorenilor. 
Angajamentul poate 
fi recitit pe pagina 
de internet a Uniunii 
Independente pentru 
Sighișoara”.

Cine sunt cei      pe care i-am ales
Comisiile Consiliului Local Sighișoara

1. Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului: Buzogany Erzsebet; Cioanta Minerva-
Elisabeta; Gavrilă Ionel; Marcu Gheorghe;  Ciotloş Ioan.                                          

2. Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi protecţia 
civilă: Grabcev Adrian; Ştefănescu Constantin; Sîrbu Ioan-Iulian.

3. Comisia pentru servicii publice, comerţ, 
agricultură,turism,relaţii externe şi fonduri europene: 
Colceriu Iosif-Dan; Gáll Ernő; Duma Felix-Lucian.

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de 
agrement: Lazăr Dumitru-Florin; Şoneriu Mihai-Marcel; 
Todoran Geta Mariana; Dorina Stoica; Pop Claudiu.

5. Comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor: Burghelea 
Bogdan-Ioan; Toth Tivadar; Matei Ovidiu-Daniel. 
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În perioada 19–21 mai 
s-au desfășurat Zilele 

Sighișoarei, având sloganul 
„Sighișoara suntem noi”. 

Programul a fost unul încărcat, 
sighișorenii putând alege în 
cele trei zile de la recitaluri, 
concerte, expoziții până la 
sesiuni de comunicări științifice, 
evenimente sportive sau mese 
rotunde și ateliere de creație.

Cultură și divertisment

Programul evenimentului a avut 
un pronunțat caracter cultural. De 
altfel, obiectivele evenimentului 
au fost legate de stimularea 
participării sighișorenilor la 
evenimente culturale și atragerea 
de turiști, după cum constata și 
primarul Ovidiu Mălăncrăvean, în 
Referatul de aprobare la proiectul 
de hotărâre privind organizarea 
de către Municipiul Sighișoara a 
evenimentului „Zilele Sighișoarei”:

„Pentru stimularea accesului 
la cultură al publicului larg, 
conștientizarea rolului pe care 
participarea la actul cultural îl 
joacă în educația și dezvoltarea 
personală individuală, 
promovarea unor servicii publice 
de calitate și, nu în ultimul 
rând, atragerea unui număr cât 
mai mare de turiști, ceea ce va 
contribui implicit la creșterea 
notorietății și a prestigiului 
Sighișoarei, apreciem oportună 
organizarea evenimentului „Zilele 

Sighișoarei”, prilej de a oferi 
cetățenilor și turiștilor spectacole 
de calitate și care să mulțumească 
și acel public care este interesat de 
concerte dance, pop-rock și folclor”.

Vineri

Astfel, vineri 19 mai, a avut loc, 
în Piața Sigma, deschiderea oficială 
a evenimentului de către primarul 
municipiului Sighișoara, Ovidiu-
Dumitru Mălăncrăvean și invitații.

„Reluăm astăzi un eveniment 
drag sufletului nostru, un 
eveniment vechi în istoria orașului 
nostru, întrerupt, din păcate, 
în anul 2008, dar foarte adânc 
ancorat în istoria și spațiul 
cultural sighișorean. Acest 
eveniment îl regăsim în istoria 
orașului în diferite nume, cum ar 
fi Scopationfest, Majalis fest sau 
mai simplu „Zilele de mai”. Au 
fost zile în care tinerii sighișoreni, 
din școlile sighișorene au animat 
întreg orașul, alături de ei a fost 
toată comunitatea. Au fost câteva 
sărbători extraordinare. Ne 
bucurăm că avem prilejul, în acest 
an, să reînviem aceste tradiții. Ne 
bucurăm că sunteți alături de noi. 
Revenind la anul 2017, vă invitam 
să petrecem împreună. Vom avea 
foarte multe momente culturale, 
artistice, sportive și sociale. Va 
fi un bun prilej și pentru turiștii 
aflați în orașul nostru să cunoască 
minunatul sprijin sighișorean, 
să cunoască frumusețile acestui 

Zilele Sighișoarei 2017,        fac din nou istorie

Lume multă 
la carusel

Lidia Buble, la Sighișoara

Sighișoara dansează

Distracție până târziu

Spectacol de teatru „Să nu iubești” – Clubul Copiilor Sighișoara FDGR
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Zilele Sighișoarei 2017,        fac din nou istorie
oraș”, a spus primarul orașului 
Sighișoara Ovidiu Mălăncrăvean, 
la deschiderea evenimentelor.

A urmat un recital al Fanfarei 
Sighișoara, un  Concert de muzică 
corală –  Corul „Armonia”.

Elevii, pe scenă 

Înspre seară, de la ora 18.30, 
elevii sighișoreni s-au „dezlănțuit” 
pe scenă: Școala Gimnazială 
„Radu Popa” – Corul școlii; Școala 
Gimnazială „Aurel Mosora” – 
Corul Cantabile; Școala Gimnazială 
„Victor Jinga” – Demonstrații de 
dans modern; Recitare de poezii; 
Școala Gimnazială “Zaharia 
Boiu” – Corul școlii,  Sceneta  
„Legenda Turnului cu ceas”.

Au urmat apoi un Spectacol 
folcloric  –  Ansamblul 
„Românașul”& soliștii: Daniela 
Vlad, Doina Pintea, Nicu 
Pintea și Nelu Șopterean, de 
la ora 21 un recital folcloric 
– Cristian Pomohaci.

La Sala Sander de la ora 
19 s-a desfășurat Vernisajul 
„Sighișoara în culoare”, Asociația 
Alma Mater Castrum Sex.

Sâmbătă a fost o zi culturală...

... sighișorenii putând lua 
parte la o Sesiune de comunicări 
științifice „Local. Regional. 
Național, în context European”, o 
Masă rotundă cu tema „Integrarea 
copiilor cu dizabilități în 
societate” și Atelier de creație.

În piața Sigma – Spectacol de 
teatru interactiv pentru copii – 
Trupa Hocus Pocus Preparatus; de 
la  ora 18.00 Spectacol de teatru 
„Să nu iubești” – Clubul Copiilor 
Sighișoara, concerte, dansuri  etc.

Gabriel Cotabiță, prezentator

Seara au cântat Gabriel 
Dorobanțu și chiar dacă a plouat, 
sighișorenii s-au înghesuit în fața 
scenei amplasată în Piața Sigma, iar 
apoi a cântat Gabriel Cotabiță, care 
a fost și prezentatorul spectacolului.

Trupa Hara a închis seara  
cu un spectacol de zile mari

Duminică s-au desfășurat 
Cupa „Zilele Sighișoarei” la Șah; 
Vernisajul Expoziției „Sighișoara, 
mon amour”, Asociația Alma 
Mater Castrum Sex; Meci de fotbal 

OldBoys; Finala Turneului de 
handbal juniori „Handbal=Sport, 
mișcare, sănătate”; Demonstrație 
de Arte Marțiale; Meci de handbal 
demonstrativ H.C.M. Sighișoara 
– C.N.E. Sighișoara, concerte, 
spectacol de magie pentru copii 
– Trupa Hocus Pocus Preparatus; 
Demonstrație și workshop dans 
latino – salsa și bachata etc.

Seara au cântat Adda, 
Lidia Buble, Alex Velea. 
Evenimentul s-a încheiat cu 
un minunat foc de artificii.

Matei Preda   

Program Serviciul Public Comunitar  
de Evidență a Persoanelor

Adresa: Sighişoara, str. Hermann Oberth, nr. 15
 Luni, marţi, miercuri şi vineri: 900  - 1200

 Joi: 1400 - 1800 

Sună la Primărie pentru orice problemă ai
Pentru a contacta Primăria Sighișoara, 

puteți folosi următoarele numere de telefon:
 0265-771.280
 0265-771.278 – fax
Telefonul cetățeanului:

  0265-779.779

 www.sighisoara.org.ro
 primaria@sighisoara.org.ro

Frigărui și o poveste

Lume multă la concerte



SOCIAL8 Nr. 1, iunie 2017

Program instituții
  Cultură, turism

Muzeul de Istorie Sighişoara 
Piaţa Muzeului, nr. 1
 Luni: închis
 Marţi – vineri: 900 - 1830 (ultima intrare)
 Sâmbătă – duminică: 1000 - 1730 (ultima intrare)

Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” 
Strada Hermann Oberth, nr. 22
 Luni – vineri: 900 – 1530

 Sâmbătă – duminică: închis

Centrul Naţional de Informare 
şi Promovare Turistică Sighişoara 
Str. Octavian Goga, nr. 8
 Luni – duminică: 900 – 1700

Ziua Europei 2017
Ziua de 9 mai are o triplă 

semnificație la noi în 
țară: Ziua Independenței de 
Stat a României (în 9 mai 1877, 
Parlamentul României a proclamat 
independență față de Imperiul 
Otoman), Ziua Victoriei (împotriva 
Germaniei naziste, în al Doilea 
Război Mondial) și Ziua Europei (în 9 
mai 1950, prin Declarația Schuman, 
ministrul francez de externe din 
acea perioadă, Robert Schuman, 
a propus crearea unei noi forme 
de organizare a statelor Europei, 
o Comunitate supranațională). 
Cu ocazia acestei zile, Municipiul 

Sighișoara a organizat mai multe 
manifestări cultural-artistice.

Mai întâi, dimineața la ora 9, la 
Sala Sander, Fanfara Sighișoara a 
intonat Imnul de Stat al României 

și Imnul Europei. Cuvântul de 
deschidere a manifestărilor 
dedicate zilei de 9 mai a fost ținut 
de primarul municipiului, Ovidiu 
Mălăncrăvean. Apoi, directorul 

Muzeului de Istorie din Sighișoara, 
Nicolae Teșculă, a vorbit despre 
semnificația istorică a zilei de 9 mai.

Au urmat un program artistic 
susținut de preșcolarii sighișoreni 
și verinisajul de pictură intitulat 
„Ziua Europei”, realizat de elevii 
gimnaziilor din municipiu. 

Spre seară, la Sala „Mihai 
Eminescu” studenți de la  
Universitatea de Arte din Tîrgu 
Mureș au prezentat spectacolul 
de teatru „Menajeria de 
sticlă”, în regia și scenografia 
lui Radu Olărean. 

Vasile Dancea 

Primarul Ovidiu Mălăncrăvean 
și directorul Muzeului de Istorie, 
Nicolae Teșculă, la manifestările 
dedicate Zilei de 9 mai

Preșcolarii învață ce sărbătorim 
în 9 mai 

Propuneri pentru reamenajarea 
spațiilor verzi și de agrement

În urma lansării proiectului 
pilot pentru protejarea 

patrimoniului cultural al 
Sighișoarei și a zonei adiacente, 
în perioada 29 aprilie – 12 mai 
2017, Municipiul Sighișoara și 
Fundația „Mihai Eminescu Trust” 
au organizat, în Sala Sander, 
un Master Workshop în cadrul 
căruia s-a elaborat un set de 
propuneri privind amenajarea 
spațiilor publice din Sighișoara 
– spații verzi și de agrement.

Obiectivele Master Workshop-

ului au fost elaborarea unui ghid 
privind amenajarea urbanistică 
în zonele noi de dezvoltare ale 
municipiului, realizarea unui 
concept de management al 
vegetației pe Dealul Cetății și zona 
centrală, revitalizarea și amenajarea 
peisajeră a râului Târnava Mare, 
precum și realizarea unui concept 
de dezvoltare peisagistică.

La acest atelier au participat 
masteranzi ai Universității de 
Științe Aplicate, Facultatea 
Weihenstephan-Triesdorf din 
Germania, studenți ai Universității 
Sapientia din Tîrgu Mureș și 
reprezentanți ai: Ocolului Silvic 
Sighișoara, Direcției Bazinale 
Mureș, Fundației „Mihai Eminescu 
Trust” și ai municipiului Sighișoara.

„În cadrul acestui Master 
Workshop s-au găsit soluții 
care să reconfere o armonie 
naturală peisajului nostru 
urban și direcții de gestionare a 
peisajului și a spațiilor publice 
din municipiu”, a precizat primarul 
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean.

 
Matei Preda 

Cotabiță: „Trebuie  
să arătăm bucuria faptului  
că suntem din Sighișoara”

Unul dintre invitații deosebiți 
la Zilele Sighișoarei a 

fost Gabriel Cotabiță, îndrăgitul 
cântăreț român de muzică ușoară și 
pop-rock, prezentator, producător 
muzical și de televiziune. De fapt, 
Gabriel Cotabiță (61 de ani) nu doar 
că a cântat la Sighișoara, dar a fost 
și prezentatorul evenimentului pe 
scena din Piața Sigma. Cântărețul 
a revenit în Sighișoara după ce, 
în 2008, a fost prezent la prima 
ediție a Zilelor Sighișoarei.

Cu această ocazie, Gabriel 
Cotabiță a avut bunăvoința să 
ne acorde un scurt interviu.

„Sighișoara  nu este 
un oraș oarecare”

Reporter: Ultima ediţie 
a Zilelor Sighişoarei a avut 
loc în 2009. Ce părere aveţi 
despre iniţiativa Primăriei 
de a relua organizarea 
evenimentului după 8 
ani de întrerupere?

Gabriel Cotabiță: Sighișoara  nu 
este un oraș oarecare. Are istorie, 
este un oraș puternic ancorat în 
viața românilor. Iar zilele orașului 
mi se pare un eveniment extrem 
de important. Așa că mă bucur 

de inițiativa Primăriei de a relua 
acest tip de evenimente pentru 
că, în ultimă instanță, trebuie 
să arătăm în acest mod bucuria 
faptului că suntem din Sighișoara.

Rep.: Cum vă simţiţi 
aici, la Sighişoara? 

G.C.: Mă simt excelent. Peste 
tot, la fel ca și aici, oamenii m-au 
primit cu simpatie datorită 
faptului că eu am fost un interpret 
care și-a dorit foarte mult să 
ajungă la inimile oamenilor. 
Și se pare că am reușit.

Rep.: Ce vă place cel 
mai mult la Sighişoara?

G.C.: Este un oraș plin de 
istorie. Cetatea mi se pare 
deosebită. Țin minte că am văzut-o 
prima dată în timpul lui Ceaușescu. 
Atunci era într-o stare jalnică. 
Dar, s-a mai renovat între timp.

Rep.: Ce vă propuneţi 
pentru viitor?

G.C.: Sunt în faza în care 
primul lucru pe care mi-l doresc 
este să trăiesc și să mă bucur 
de viața pe care mi-a mai dat-o 
Dumnezeu și să încerc să aduc 
bucurie oamenilor prin cântecele 
mele, prin aparițiile mele și 
prin tot ce fac eu, datorită lui 
Dumnezeu, pentru oameni.
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Cuvânt puţin, ascuns în fapte mari
BISERICA operează 

îndeobște cu „legarea” 
lumii și a omului de Dumnezeu 
și de eternitate, în lucrarea ei 
învățătorească, și cu „forța iubirii”, 
unice, suverane și deasupra oricărei 
contingente, ca expresie a credinței 
lucrătoare. Tocmai pentru ca, prin 
interferare, conlucrare, dialog 
și drag de „destinul condiției 
umane”, lucrarea societății, să îi 
zicem civile (în toată diagrama 
ei instituțională), învață de 
la Biserică „universalitatea, 
primariatul, infinitul, misterul și 
terapia milei lui Dumnezeu” și a 
bucuriei Lui curate de a fi mereu 
la sufletul și în viața oamenilor.

Instituită de Dumnezeu pentru 
binele și salvarea, nu doar moral-
spirituală, a omenirii, Biserica 
„lucrează în toată vremea în 
mijlocul poporului pe care îl 

cunoaște și îl iubește și căruia 
îi luminează calea, îl alină, îl 
stâmpără și ușurează durerea, nu 
doar cea din suflet”. Iar la noi, este 
îndeobște cunoscut și recunoscut și 
dincolo de hotarele Patriei, Biserica 
și slujitorii ei sunt atât de aproape 
de fiii poporului lui Dumnezeu. La 
Sighișoara, Biserica, prin lucrarea 
ei filantropică, îmbracă veșmântul 
nobleței și se alătură conștiinței 
și recunoștinței lucrătoare a celor 
rânduiți să încununeze cu lauri 
chipul orașului și viața sighișorenilor. 
Așezămintele noastre social-
filantropice fiind adevărate „case 
de oaspeți”, comparabile celei din 
parabola biblică; iar ostenitorii lor, 
cadre medicale, asistenți sociali, 
psihologi, tot personalul deservent, 
sunt pentru asistații noștri nu 

doar oameni minunați, devotați 
profesiunii, ci, cu peste măsură, 
îngerii păzitori și tămăduitorii morali 
ai suferințelor, neputințelor și atâtor 
drame, mai mult sau mai puțin știute.

Lucrarea Bisericii fiind, după 
rânduială, și să găsească în bucurie, 
speranță, onestitate, îngăduință, 
răbdare și vis, „rude de suflet”, pe 
care să le preschimbe în glasul-
minune, cel al credinței și omeniei, 
simple și curate; în fapt, „aliajul” din 
care este turnată „cheița” cu care 
să deschidem sufletul lumii însuși. 

Poate niciunde, ca la Sighișoara, 
sufletul românilor nu acceptă acest 
dat al Istoriei, dualitatea deopotrivă 
națională și europeană (aici 
fondul nostru sufletesc savurând 
în același timp misterul tradiției 
străbune și calea deschiderii către 
alte neamuri și lumi). Aici, la 
Sighișoara, sufletul ecumenist al 
românului este unic, pecetluit fiind 
de duhul istoriei și de „sublima 
inspirație a conviețuirii“ în Legea 
Lui Dumnezeu. Noi, cei rânduiți 
în slujirea și înfrumusețarea 
„curgerii” destinului sighișorenilor 
către „cetățenia de onoare” a 
Cerului și a Patriei, binecuvântăm 
lucrarea aleșilor noștri și suntem 
solidari „trinomului” identitate 
națională, progres cultural 
și prosperitate materială.

Încrederea și conlucrarea sunt, 
acum și întotdeauna, cele două fețe, 
care pot fi frumoase, înfloritoare și 
convingătoare doar dacă acceptăm 
că „niciodată asprimea existenței, 
fără încredere nu se va preschimba 
în bucurie, tihnă și răsplată”. 
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Pr. prot. dr. Ovidiu Dan,
Protopopul Sighişoarei

Telefoane utile 
Poliția Municipală Sighișoara 

Serviciul Public Poliția Locală

0265/771212
0265/771474 - fax
0265/770440

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. 0265/771254
0265/779068 - fax

S.C. ATT S.A. 0265/772487
S.C. Aquaserv S.R.L. 0265/771242

0265/772350
S.C. Schuster Ecosal S.R.L. 0265/774589

0265/779266 - fax
S.C Electrica S.A. 0265/771430

0265/205444 – fax
CHIC Taxi
Taxi Total Mondial

0740/779000
0265/778888

Spitalul municipal Sighișoara 0265/771656
0265/771451
0265/774006

SMURD 0265/771213
Sala Polivalentă „Radu Voina” 0265/775900
Centrul Creștin și Social de Zi 0265/771120
Judecătoria Sighișoara 0265/771851

0265/779032 - fax
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara 0265/771855
Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Sighișoara

0265/779733

Administrația Finanțelor Publice Sighișoara 0265/774690
Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Sighișoara

0265/771963
0265/268035 - fax

Centrul Național de Informare 
și Promovare Turistică  Sighișoara 
Biblioteca municipală «Zaharia Boiu» 
Muzeul de Istorie Sighișoara 

Serviciul Public Comunitar  
de Evidență a Persoanelor Mureș 

0365/882937

0265/771032
0265/771108
0265/771514
0265/771140
0265/771069

Instituția Prefectului - Județul Mureș 0265/263211
0265/260380 - fax
0265/264814 - fax

Consiliul Județean Mureș 0265/263211
0265/268718 – fax
0265/266804 - fax

Oficiul Protecția Consumatorului Mureș 0265/254625
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș 0265/262698
Garda de Mediu – Comisariatul județean Mureș 0265 314 987

Activitate suspendată 
temporar la pașapoarte 

Activitatea Punctului de 
lucru al Serviciului Public 

Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidența Pașapoartelor Simple 
(S.P.C.E.E.P.S.) Mureș, deschis în 
incinta sediului Serviciului Public 
Poliția Locală Sighișoara, va fi 
suspendată temporar începând 
cu data de 19 iunie 2017. 

Instituția Prefectului - Județul 
Mureș a dispus suspendarea 
temporară a activității de preluare 
a cererilor pentru eliberarea 
pașapoartelor simple electronice 
și eliberarea documentelor de 
călătorie aferente la punctul de lucru 
deschis în municipiul Sighișoara, 
în urma unei analize a activității 
S.P.C.E.E.P.S. Mureș pentru anul 
2016 și primul semestru al anului 
2017 din care rezultă o creștere 
considerabilă a numărului de 

cereri de eliberare a pașapoartelor, 
comparativ cu anii precedenți, 
fiind necesară asigurarea de 
personal suplimentar la sediul 
S.P.C.E.E.P.S. Mureș, în condițiile 
în care există și deficit de personal.
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Drepturi cetățenești

Sighișoreni, aveți dreptul la transparență decizională! 
Autoritățile administrației 

publice au obligația de a informa 
și de a supune dezbaterii publice 
proiectele de acte normative, de a 
permite accesul la luarea 
deciziilor administrative 
și la minutele 
ședințelor publice.

Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa 
decizională în administraţia 
publică are drept scop sporirea 
gradul de responsabilitate a 
administrației publice față 
de cetățean, ca beneficiar al 
deciziei administrative; să 
stimuleze participarea activă a 
cetățenilor în procesul de luare 
a deciziilor administrative și în 
procesul de elaborare a actelor 
normative; să sporească gradul 
de transparență la nivelul 
întregii administrații publice.

Cetățenii trebuie informați, 
în prealabil, din oficiu, asupra 
problemelor de interes public 
care urmează să fie dezbătute 
de autoritățile administrației 
publice centrale și locale, 
precum și asupra proiectelor 
de acte normative.

În cadrul procedurilor 
de elaborare a proiectelor de 
acte normative autoritatea 
administrației publice are 
obligația să publice un anunț 
referitor la această acțiune în 
site-ul propriu, să-l afișeze la 
sediul propriu, într-un spațiu 
accesibil publicului, și să-l 
transmită către mass-media 
centrală sau locală, după caz. 
Autoritatea administrației publice 
va transmite proiectele de acte 

normative tuturor persoanelor 
care au depus o cerere pentru 
primirea acestor informații. 

Conform Legii 544/2001, 
privind liberul 
acces la 
informaţiile de 
interes public, 
fiecare autoritate sau 

instituție publică are obligația să 
comunice din oficiu următoarele 
informații de interes public: 

a) actele normative care 
reglementează organizarea 
și funcționarea autorității 
sau instituției publice; 

b) structura organizatorică, 
atribuțiile departamentelor, 
programul de funcționare, 
programul de audiențe al 
autorității sau instituției publice; 

c) numele și prenumele 
persoanelor din conducerea 
autorității sau a instituției publice 
și ale funcționarului responsabil 
cu difuzarea informațiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale 
autorității sau instituției publice, 
respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de 
e-mail și adresa paginii de Internet; 

e) sursele financiare, bugetul 
și bilanțul contabil; 

f) programele și 
strategiile proprii; 

g) lista cuprinzând 
documentele 
de interes public; 

h) lista cuprinzând categoriile 
de documente produse și/sau 
gestionate, potrivit legii; 

i) modalitățile de contestare a 
deciziei autorității sau a instituției 
publice în situația în care persoana 

se consideră vătămată în privința 
dreptului de acces la informațiile 
de interes public solicitate.

Prin informație de interes public 
se înțelege orice informație care 
privește activitățile sau rezultă din 
activitățile unei autorități publice 
sau instituții publice, indiferent 
de suportul ori de forma sau de 
modul de exprimare a informației.

Autoritățile și instituțiile 
publice au obligația să răspundă 
în scris la solicitarea informațiilor 
de interes public în termen de 
10 zile sau, după caz, în cel mult 
30 de zile de la înregistrarea 
solicitării, în funcție de dificultatea, 
complexitatea, volumul lucrărilor 
documentare și de urgența 
solicitării. În cazul în care durata 
necesară pentru identificarea și 
difuzarea informației solicitate 
depășește 10 zile, răspunsul va 
fi comunicat solicitantului în 
maximum 30 de zile, cu condiția 
înștiințării acestuia în scris despre 
acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării 
informațiilor solicitate se motivează 
și se comunică în termen de 5 
zile de la primirea petițiilor.

Solicitarea și obținerea 
informațiilor de 
interes public se pot 
realiza, dacă sunt 
întrunite condițiile 
tehnice necesare, 

și în format electronic.
Cetățenii au dreptul de a adresa 

autorităților și instituțiilor publice 
petiții formulate în nume propriu.

Ordonanţa nr. 27, 
din 30 ianuarie 2002, 
reglementează activitatea 

de soluţionare a petiţiilor.
Prin petiție se înțelege 

cererea, reclamația, sesizarea sau 
propunerea formulată în scris ori 
prin poștă electronică, pe care 
un cetățean sau o organizație 
legal constituită o poate adresa 
autorităților și instituțiilor publice 
centrale și locale, serviciilor 
publice descentralizate ale 
ministerelor și ale celorlalte 
organe centrale, companiilor și 
societăților naționale, societăților 
comerciale de interes județean 
sau local, precum și regiilor 
autonome, denumite în continuare 
autorități și instituții publice.

Pentru soluționarea legală 
a petițiilor ce le sunt adresate 
conducătorii autorităților și 
instituțiilor publice sesizate vor 
dispune măsuri de cercetare 
și analiză detaliată a tuturor 
aspectelor sesizate.

Autoritățile și instituțiile 
publice sunt obligate să organizeze 
un compartiment distinct 
pentru relații cu publicul, care 
să primească, să înregistreze, 
să se îngrijească de rezolvarea 
petițiilor și să expedieze 
răspunsurile către petiționari.

Autoritățile și instituțiile publice 
sesizate au obligația să comunice 
petiționarului, în termen de 30 de 
zile de la data înregistrării petiției, 
răspunsul, indiferent dacă soluția 
este favorabilă sau nefavorabilă.

În situația în care aspectele 
sesizate prin petiție necesită 
o cercetare mai amănunțită, 
conducătorul autorității sau 
instituției publice poate prelungi 
termenul cu cel mult 15 zile.

Pictura, apreciată la Sighișoara
În cadrul Zilelor Sighișoarei 

s-au desfășurat două 
expoziții de pictură, ambele 
patronate de Asociația „Alma 
Mater Castrum Sex”. 

Mai întâi, vineri, 19 mai, 
la Sala Sander au fost expuse 
picturi în cadrul expoziției 
„Sighișoara în culoare. Artiștii 
plastici sighișoreni și-au donat 
tablourile, acestea rămânând 
în patrimoniul municipiului.

În deschiderea expoziției 
„Sighișoara în culoare”, artistul 
plastic Dorin Stanciu a mulțumit 
primarului Sighișoarei pentru 
sprijinirea ideii înființării unui 
Muzeu de Artă Contemporană 
și pentru sprijinirea taberei 
artiștilor plastici sighișoreni.

În cadrul expoziției „Sighișoara 
în culoare” și-au prezentat lucrările 
artiștii plastici sighișoreni: 

Agoston Zsolt, Niculae Ardelean, 
Călin Dan Butnariu, Maria-Ana 
Cociș, Cozma Dorel, Dumitru-
Gal Imola, Dorian Feier, Levi 
Fodor, Sebastian Hatmanu, Rareș 
Kerekes, Alecu Mihai, Dorel 
Moise, Sorina Parchirie, Petre 
Purcariu, Ioan Nicolae, Dorin 
Stanciu, Daniel Romeo Todea.

La finalul vernisajului, 
președintele Asociației Artiștilor 
Plastici „Alma Mater Castrum 
Sex” i-a conferit primarului 
Sighișoarei titlul și diploma de 
membru de onoare al Asociației, 
în semn de recunoștință pentru 
sprijinirea artelor vizuale.

Apoi, în 21 mai s-a desfășurat 
expoziția „Sighișoara, mon amour” 
la Galeria de Artă Contemporană din 
Turnul Fierarilor. Au expus lucrări: 
Agoston Zsolt, Niculae Ardelean, 
Alexandra Maria Belciug, Călin 

Dan Butnariu, Maria-Ana Cociș, 
Dorel Cozma, Ana Maria Crișan, 
Dumitru Gal Imola, Dorian Feier, 
Marcela Florea, Levi Fodor, Rareș 
Kerekes, Olimpia Leah, Alecu Mihai, 
Dorel Moise, Cristina Nițu, Andreea 

Nițu, Sorina Parchirie, Pàzsint 
Anikó, Petru Purcariu, Marie 
Jeanne Schweffer, Dorin Stanciu, 
Szatmari Sandor, Daniel Romeo 
Todea, Zoltan Tordai, George Ursu.

Matei Preda  

Aveți acces liber  
la informații de 
interes public

Aveți dreptul  
de a depune  

petiții
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Program 
casierii – 
Municipiul 
Sighișoara

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

Luni         830 - 1100    1300 - 1500

Marți        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                         
Marți                  800 – 1500                        
Miercuri            800 – 1500                         
Joi                       800 – 1800                         
Vineri                 800 – 1300                          

Program  
de audiențe  
la Municipiul 
Sighișoara

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

Viceprimarul 
municipiului: 
Toth Tivadar
În fiecare zi de marți,
 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.

Trenulețele Thomas  
au fost bucuria copiilor

Cu ocazia Zilelor Sighișoarei, 
prin municipiu au circulat 

și două trenulețe Thomas. Sute 
de copii, cu părinții lor, s-au 
plimbat gratuit cu trenulețe, la 
interval de 30 de minute, până 
la ora 20. Punctul de îmbarcare 
a fost pe str. 1 Decembrie 1918, 

la Lupoaică. Astfel, trenulețele 
au circulat prin centrul orașului, 
strada Ilarie Chendi, Vârtej, au 
realizat un tur al Cetății Medievale, 
iar apoi au coborât la punctul 
de plecare din zona centrală.

 
Vasile Dancea

Peste 1.000 de vizitatori, 
la Noaptea Muzeelor

Anul acesta, la Sighișoara, 
evenimentul internațional 

Noaptea Muzeelor s-a integrat în 
programul Zilelor municipiului. 

Muzeul de Istorie Sighișoara 
a putut fi vizitat gratuit între 
orele 20,00 și 24,00. 

Cei doritori au vizitat 
Turnul cu Ceas, Colecția de 
Arme și Camera de Tortură. 

De asemenea, la Muzeu, la 
parterul Turnului cu Ceas, a fost 
organizat un atelier de povești, 
în cadrul căruia cei mici au putut 
asculta istorisiri interesante, de 
exemplu povestea păpușilor din 
Turn și, de asemenea, au avut 
la dispoziție hârtie și creioane 
cu care au desenat și colorat 
legendele orașului ce le-au fost 
prezentate de Florina Ștefan 
bibliograf, specialist comunicare 
Muzeul de Istorie Sighișoara.

Anul 2017 a marcat a 13-a 
ediție a Nopții Muzeelor. La 
Sighișoara, în noaptea aceea a 
plouat, dar totuși, peste 1.000 

de oameni au ajuns la muzeu.
„În Noaptea Muzeelor, Muzeul 

din Sighișoara a fost vizitat de 
aproximativ 1.400 de vizitatori. 
La atelierul de povești au 
participat zeci de copii, împreună 
cu părinții lor. Majoritatea 
vizitatorilor au fost sighișoreni, în 
primul rând din rândul tinerilor”, 
a precizat Nicolae Teșculă, 
directorul Muzeului de Istorie.

După cum aminteam anterior, 
atelierele de povești de la parterul 
Turnului cu Ceas au adunat mulți 
copii care au ascultat poveștile 
despre păpușile din Turnul cu 
ceas, despre turnurile din Cetatea 
Sighișoarei și despre Sighișoara, 
iar la sfârșit aceștia au desenat ceea 
ce au reținut: „Am desenat Turnul 
cu ceas, mi-a plăcut cel mai mult 
povestea despre păpușa duminică, 
care are în cap un soare”, a spus 
Maria, o fetiță de 6 ani care a 
participat la activitățile dedicate 
evenimentului Noaptea Muzeelor.

Matei Preda

„Integrarea copiilor cu 
dizabilități în societate”

Sâmbătă, 20 mai, la Sala 
Sander a avut loc o Masă 

rotundă cu tema „Integrarea 
copiilor cu dizabilități în 
societate” și un Atelier de creație.

La întâlnire au participat 
medici, psihologi, asistenți 
sociali, părinți ai copiilor cu 
nevoi speciale din municipiu. 

Pe agenda întâlnirii s-au aflat 
următoarele teme: Integrarea 
în societate a persoanelor 
cu dizabilități;  Probleme de 
integrare a copiilor cu Cerințe 
Educative Speciale; Integrarea 
socială în mediul de viață;  
Integrarea și incluziunea școlară 
a copiilor cu Cerințe Educative 
Speciale; Terapii și metode de 
recuperare; Problemele familiei 
copilului cu nevoi speciale; 
Integrarea socio-profesională 
a persoanelor cu dizabilități.

Moderator al întâlnirii a fost 
sighișoreanul Claudiu Stoica.

„Am ținut neapărat ca în 
aceste zile, alături de asociațiile 

implicate în viața copiilor cu 
dizabilități, să avem o sesiune 
specială pentru acești copii. […] 
Avem mulți copii în acest oraș 
cu probleme mari pe care ne-am 
obișnuit să-i marginalizăm, să 
nu ne aplecăm suficient urechea 
la problemele lor. Din păcate, 
și eu sunt tatăl unui astfel de 
copil, dar viața ne întărește, ne 
ajută. Probabil că împreună vom 
găsi soluții la problemele lor. Ar 
fi bine să depășim momentul 
superficialității. Nu așa vom 
rezolva problemele, ci discutând, 
găsind soluții pe care apoi să le 
putem și implementa”, a precizat 
primarul Ovidiu Mălăncrăvean, 
prezent la întâlnirea din Sala Sander. 

Cam așa s-a și întâmplat. 
Participanții au amintit problemele 
și dificultățile pe care le întâmpină 
având în familie copii cu 
dizabilități, iar specialiștii prezenți 
la întâlnire au încercat să ofere 
sfaturi și soluții la aceste probleme.

Titi Dălălău 
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Vizită pastorală la Sighișoara
Înaltpreasfințitul Părinte 

Irineu, Arhiepiscop al Alba 
Iuliei, a efectuat, în data de 17 
mai 2017, o vizită pastorală în 
protopopiatul Sighișoara. În cadrul 
acestei vizite, Înaltpreasfinția Sa, 
însoțit de părintele dr. protopop, 
Dan Ovidiu, a fost întâmpinat 

la Primăria Sighișoara de către 
primarul municipiului, Ovidiu-
Dumitru Mălăncrăvean și de 
către salariații instituției, cărora 
le-a rostit o alocuțiune despre 
bucuria slujirii semenilor noștri.

„În cadrul întrevederii de 
la sediul instituției au fost 

discutate aspecte legate de 
stabilirea unei colaborări 
eficiente între Biserică și 
Stat, în slujirea cetățenilor”, 
a precizat primarul Ovidiu-
Dumitru Mălăncrăvean.
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Strada Câmpului a fost 
asfaltată pentru prima dată

Strada Câmpului din 
Sighișoara era, în urmă cu 
câteva luni, o stradă pietruită. 
În prezent, strada Câmpului are 
cu totul alt aspect, după ce a fost 
modernizată prin asfaltare.

În urma licitației pentru 
modernizarea străzii Câmpului 
din municipiul Sighișoara, a 
fost încheiat, în data de 07. 08. 
2015, contractul de lucrări nr. 
18.329 cu operatorul economic 
SC Astor Com SRL Tîrgu 
Mureș. Prețul convenit pentru 
îndeplinirea contractului a fost 
stabilit la valoarea de 967.197,51 
lei, iar termenul de execuție a 
lucrărilor de 6 luni. Ordinul 
de începere a fost dat în data 
de 18. 07. 2016. Pe perioada de 
iarnă au fost sistate lucrările, 
ele reîncepând prin ordinul 
dat în data de 15. 03. 2017.

Pe perioada de execuție a 
lucrărilor au intervenit mai multe 
probleme (modificarea unor 
rigole care asigură colectarea, 
dirijarea și descărcarea apelor 
pluviale de pe carosabil și din 
curțile cetățenilor) pentru care 
lucrările au trebuit sistate. 
După rezolvarea problemelor 
au reînceput lucrările.

În baza Hotărârii de Guvern 
nr. 273/1994 privind aprobarea 
„Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construcții” cap. 
III, art. 32, în urma anunțului 
executantului de terminare a 
lucrărilor a fost formată echipa 
pentru recepția la terminarea 
lucrărilor pentru obiectivul 
de investiție „Modernizare 
strada Câmpului în municipiul 
Sighișoara”. Urmează să 
se facă recepția lucrării.

Eroii neamului, 
cinstiți la Sighișoara

Conform art. 39, din 
Legea nr. 379/2003 

privind regimul mormintelor și 
operelor comemorative de război, 
sărbătoarea Înălțării Domnului a 
fost proclamată ca fiind Ziua Eroilor 
- sărbătoare națională a poporului 
român, zi în care clopotele tuturor 
bisericilor bat la ora 12, în cinstirea 
eroilor neamului românesc.

În data de 25 mai 2017, 
Municipiul Sighișoara a organizat, 
la Catedrala Ortodoxă Română 
„Sfânta Treime”, mai multe 
manifestări pentru comemorarea 
eroilor neamului: intrarea Gărzii 
de onoare; slujbă religioasă; 
alocuțiuni; depunere de coroane.

Programul artistic cu ocazia 
Zilei Eroilor a cuprins un 
recital al Fanfarei Sighișoara 
și un recital al Grupului coral 
„,Străjerii Sighișoarei”.
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Regal sportiv, la Zilele Sighișoarei
În ultima zi a sărbătorii 

municipiului Sighișoara, 
duminică, 21 mai, s-au desfășurat 
mai multe competiții sportive 
la care au participat atât 
amatori, cât și profesioniști: 
competiții de șah, handbal, 
fotbal, arte marțiale, karting.

Șah și fotbal Old Boys

Dimineața, la Sala Sander a 
început Cupa „Zilele Sighișoarei 
la șah”. S-au înscris în concurs 
atât elevi sighișoreni, cât și 
adulți, iubitori ai acestui sport.

Apoi, un eveniment deosebit a 
fost meciul de fotbal Old Boys, când 
legendele fotbalului sighișorean, 
echipele Metalul și Faianța s-au 
întâlnit din nou pe teren, într-
un meci amical. Foștii jucători 

sighișoreni de fotbal au fost premiați 
de către primarul municipiului 
Ovidiu Mălăncrăvean și au depănat 
amintiri de la partidele pe care 
le-au jucat în trecut împreună.

 
Handbal 

După-masa, de la ora 15.00, 
s-a desfășurat, la Sala Polivalentă 

„Radu Voina”, din Sighișoara, 
Finala Turneului de handbal juniori 
„Handbal=sport, mișcare, sănătate”. 
Meciurile au fost disputate de elevi 
de la Școala Gimnazială „Zaharia 
Boiu”, Școala Gimnazială „Miron 
Neagu” și Școala Gimnazială „Aurel 
Mosora”, iar Finala a fost inclusă 
în programul Zilelor Sighișoarei.

Dar, nu a lipsit nici handbalul 

profesionist. Handbaliștii de la HCM 
Sighișoara i-au întâlnit pe colegii 
de la Centrul Național de Excelență 
în Handbal Sighișoara într-un 
meci de handbal demonstrativ 
programat de la ora 18.00, la 
Sala Polivalentă „Radu Voina”.

Karting și arte marțiale

În programul Zilelor Sighișoarei 
a fost inclusă și o demonstrație 
de karting ce a avut loc în curtea 
Clubului Copiilor Sighișoara. 

Nu în ultimul rând îi amintim și 
pe karatiștii sighișoreni, care de-a 
lungul anilor ne-au reprezentat la 
competiții naționale și internaționale. 
Aceștia au efectuat o demonstrație 
de karate, au fost aplaudați de părinți 
și prieteni, iar în final primarul 
municipiului le-a oferit diplome.

Corul „Vox animi”, 
activ de 80 de ani

Anul acesta, Corul „Vox 
animi”, al Catedralei „Sf. 

Treime” Sighișoara a împlinit 80 
de ani de activitate. Primul dirijor și 
întemeietorul corului a fost folcloristul 
și muzicologul Ilarion Cocisiu. Au 
urmat apoi dirijorii Laurean Herlea, 
Vasile Dumitriu, Ioan Magda. 

De 20 ani la pupitrul corului 
se află d-na Rodica Preoteasa 
care a înscris o nouă etapă în 
activitatea corală, îmbogățind 
repertoriul și diversificându-l prin 
introducerea de lucrări laice.

Duminică, 28 mai, cu ocazia 
aniversării a 80 de ani de activitate, 
corul a susținut un Concertul Festiv 
la Catedrala Ortodoxă „Sfânta 
Treime” Sighișoara, sub bagheta 
dirijoarei prof. Rodica Preoteasa, 
unde sighișorenii au avut ocazia 
să savureze mai multe lucrări 
din repertoriul religios și laic.
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