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„Cunoaşterea este prin ea însăşi putere” - Francis Bacon

Sighişorenii au dat dovadă de altruism, spirit de implicare şi chiar
bunătate acordând câteva ore din seara de duminică unui scop cari-
tabil, acela de a o ajuta pe Veronica sighişoreanca de 8 ani ce are ne-
voie de sprijinul comunităţii pentru rezolvarea problemelor de
sănătate grave pe care le are. Duminică seara, sala Mihai Eminescu a
fost arhiplină la concertul „Împreună pentru Veronica”. Cu toţii
au fost animaţi de acelaşi gând, acela de a o ajuta pe Veronica. Nicole
Cherry, Hevito, Silviu Paşca, Marius Rădmănăştean, Elena Borbel,
Florin Mândru au venit şi au cântat la Sighişoara pro-bono şi mai
mult decât atât, au făcut donaţii atât în nume personal, dar şi din
partea altor artişti pentru Veronica. Chiar dacă nu a putut fi prezentă
în sală datorită bolii ce nu-i permite contactul cu colectivitatea pentru
a nu dezvolta o infecţie ce i-ar fi fatală, Veronica s-a întâlnit cu artiştii
care au vizitat-o acasă. Chiar dacă Veronica nu a putut fi prezentă
fizic la spectacol, organizatorii s-au preocupat şi de acest aspect exis-
tând conexiune video în permanent de la sala de spectacole la do-
miciliu Veronicăi. Artiştii prezenţi la Sighişoara au promis că vor face
şi în continuare eforturi pentru a aduna fonduri spre a o ajuta pe
Veronica. Acţiunile pentru ajutorarea Veronicăi vor continua, oame-
nii putând să doneze în continuare bani fie în conturile deschise spe-
cial în acest scop, fie implicându-se în Campania „Vindem şi
cumpărăm pentru Veronica”, o campanie derulată prin reţelele

de socializare. Prin toate acţiunile întreprinse în ultima perioadă,
prin implicarea lor sighişorenii au dovedit că dragostea pentru
aproape, empatia şi caritatea nu mor niciodată. Felicitări tuturor
celor ce s-au implicat în organizarea evenimentului, tuturor celor ce
şi-au rezervat timp pentru a fi prezenţi la eveniment, pentru a fi ală-
turi de Veronica.
„Mă numesc Veronica, am aproape 9 ani şi sunt elevă la
Şcoala Gimnazială „Radu Popa” din Sighişoara. Anul trecut
am fost diagnosticată cu anemie aplastică severă. Aceasta
boală nu doare, dar îmi poate fi fatală. Tratamentele la care
am fost supusă în România nu m-au ajutat. Doctorii mi-au
recomandat, ca ultimă soluţie, un transplant de celule stem,
care poate fi efectuat doar în străinătate şi costă 104.000 de
euro”, aşa îşi prezintă Veronica povestea. 
Împreună o putem ajuta pe Veronica să trăiască.
Conturile deschise de tatăl micuţei la Banca Comerciala Româna,
sucursala Sighişoara, str. 1 Mai, nr. 12, jud. Mureş sunt următoarele:
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Sighişoara va avea
un nou cetăţean

de onoare
Este vorba despre Nagy Ferenc, pro-
punerea de acordare a acestui titlu
venind din partea consilierului
local Gall Erno. În ultima şedinţă
consilierii sighişoreni au aprobat
conferirea titlului de cetăţean de
onoare post mortem pentru Nagy Fe-
renc. Despre preotul unitarian Nagy
Ferenc se spune că şi-a dedicat viaţa
şi activitatea comunităţii sighişo-
rene unde a slujit timp de 44 ani.
Lui i se atribuie organizarea filialei
bisericii unitariene Sighişoara la Al-
beşti şi construcţia unei biserici con-
siderate perla arhitecturală. Nagy
Ferenc cel ce va deveni cetăţean de
onoare al Sighişoarei post mortem a
fost considerat şi preotul săracilor
pentru că-i ajuta pe cei fără resurse
financiare. Urmează a se stabili ca-
drul în care membrilor familiei le va
fi înmânată diploma şi titlul.

Anca Maria Radu
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Cele mai proaspete ştiri! Cea mai
bună muzică! Doar aici pe 89,5 FM

Dragobetele este o sărbătoare cu rădăcini slave de rit vechi ce-
lebrată în unele locuri şi pe teritoriul ţării noastre pe 24 (Glovo
- Obretania) sau pe 28 februarie, l, 3 şi 25 martie. Sărbătoarea
de Dragobete (Vobritenia) este considerată echivalentul sărbă-
torii Valentine's Day, sau ziua Sfântului Valentin, sărbătoare a
iubirii. Etimologia cuvântului a fost dezbătută de numeroşi et-
nologi şi filologi, propunându-se variate explicaţii pentru origi-
nea sa. Dragobetele este o sărbătoare cu o tradiţie relativ nouă,
având o „vechime” în jurul a 170-180 de ani de la pătrunderea
ei în teritoriile româneşti. Legenda spune că Dragobetele, fiul
Dochiei, era zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. Acesta mai era
numit Cap de Primăvara sau Cap de Vară şi era identificat cu Cu-
pidon, zeul iubirii în mitologia romană, şi cu Eros, corespon-
dentul acestuia în mitologia greacă. La daci, era zeul ce oficia la
începutul primăverii nunta tuturor animalelor. În mitologia
greacă, păsările erau privite ca mesagere ale zeilor, „pasăre” în
greacă însemnând „mesaj al cerului”, iar în timp această tradiţie
s-a răspândit şi la oameni. În lumea satului românesc, până la
jumătatea secolului 20, el era sărbătorit la 24 şi 28 februarie sau
la 1 si 25 martie, potrivit cercetătorului Ion Ghinoiu, autorul vo-
lumului „Zile şi mituri”. De Dragobete, fetele şi băieţii se întâl-
nesc pentru ca iubirea lor să ţină tot anul, precum a păsărilor
ce se „logodesc” în această zi. Dragobetele este şi un zeu al bunei
dispoziţii de ziua lui făcându-se petreceri, iar de acolo porneau
de multe ori viitoarele căsnicii.
După modelul zburătoarelor, fetele şi băieţii se întâlneau să săr-
bătorească Dragobetele, pentru a rămâne îndrăgostiţi pe par-
cursul întregului an. Dacă vremea era favorabilă, ei se adunau

în cete şi ieşeau la pădure hăulind şi chiuind, pentru a culege
primele flori ale primăverii: ghiocelul şi brânduşa. Din zăpada
netopită fetele îşi făceau rezerve de apă, cu care se spălau la anu-
mite sărbători din timpul anului. Tradiţia spune că, în această
zi, când biserica creştină sărbătoreşte Aflarea Capului Sfântului
Ioan, oamenii îşi întrerupeau toate muncile, curăţându-şi şi aran-
jându-şi însă casa, pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe zeul
iubirii, care nu venea singur, ci însoţit de aşa-numitele zâne Dra-
gostele, ce le şopteau vorbe de amor îndrăgostiţilor.
Există o serie de obiceiuri în zona rurală legate de
această sărbătoare:

- Fiecare avea grijă ca această zi să nu îi prindă fără pereche, ceea
ce ar fi reprezentat un semn rău, prevestitor de singurătate pe
întreg parcursul anului, până la următoarea zi de Dragobete;
- În această zi, oamenii mai în vârstă trebuie să aibă grijă de toate
animalele din ogradă, dar şi de păsările cerului;
- Nu se sacrifică animale pentru că astfel s-ar fi stricat rostul îm-
perecherilor;
- Bărbaţii nu trebuie să le supere pe femei, să nu se certe cu ele,
pentru că altfel nu le va merge bine în tot anul;
- Tinerii consideră că în această zi trebuie să glumească şi să res-
pecte sărbătoarea pentru a fi îndrăgostiţi tot anul;
De Dragobete sărbătorim dragostea
- Credinţa populară spune că dacă în această zi nu se va fi întâlnit
o fată cu vreun băiat, se crede că tot anul nu va fi iubită de nici
un reprezentat al sexului opus;
- În această zi, nu se coase şi nu se lucrează la câmp şi nu se face
curăţenie generală în casă, pentru ca tot ce urmează să fie cu
spor;
- În unele zone, femeile obişnuiau să atingă un bărbat din alt
sat, pentru a fi drăgăstoase întreg anul;
- De Dragobete se făceau logodne simbolice pentru anul urmă-
tor (uneori le urmau logodnele adevărate) sau fetele şi băieţii
făceau frăţii de sânge.
- În pădure, în jurul focurilor aprinse, tinerii băieţi şi fete stăteau
de vorbă. Fetele strângeau viorele şi tămâioasă, pe care le păs-
trau la icoane, fiind folosite apoi în diverse farmece de dragoste.
Prin urmare, conform tradiţiei, de Dragobete, trebuie să fim ve-
seli, să râdem, să ne întâlnim cu persoana iubită, să ieşim să cu-
legem flori, să întâmpinăm primăvara cum se cuvine, fiindcă
Dragobetele este cel care deschide sezonul primăverii şi al iubirii.

Anca Maria Radu

Pensionarii pot învăţa
limba engleză gratuit

C.A.R.P Sighişoara organizează cursuri gratuite de limba
engleză pentru pensionarii care sunt înscrişi în cadrul
instituţiei. Cei interesaţi pot participa în fiecare mier-
curi la aceste cursuri de la ora 15.00 la 16.00. Cursurile
se desfăşoară la sediul instituţiei. Până la ora actuală la
aceste cursuri de limba engleză participă un număr de
12 pensionarii. Iar pentru modificările survenite la pen-
siile celor înscrişi la C.AR.P, aceştia sunt rugaţi să se
prezinte la sediu pentru soluţionarea problemei. Un alt
aspect discutat cu preşedintele C.A.R.P Sighişoara Ioan
Horvath este situaţia imobilului pe care C.AR.P l-a cum-
părat pe strada Mărăşeşti nr 2, în cazul acestei clădiri,
conducerea doreşte să o modernizeze. În acest sens în
data de 19 februarie se va organiza o licitaţie de lucrări.
Aşadar, în câteva luni sediul C.A.R.P se v-a putea muta
în strada Mărăşeşti nr. 2, iar acolo, spaţiul fiind mai ge-
neros se vor putea desfăşura mai multe activităţi recrea-
tive pentru pensionari.

Ionela Costea

De Dragobete, fetele şi băieţii se întâlnesc
pentru ca iubirea lor să ţină tot anul

Atenţie la 
„produsele la ofertă”

Cele mai multe dintre produsele identice lipite cu un scotch
uriaş pe care este imprimat cuvântul „promoţie” sau „redu-
cere” ascund o mare păcăleală. Controalele comisarilor ANPC
au constatat că unul dintre cele două produse este aproape ex-
pirat. Adevăratul motiv pentru reducerea de preţ la produsele
vândute două la pachet nu este cantitatea cumpărată, ci, de
multe ori, faptul că unul este aproape expirat, spun reprezen-
tanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC). „Noi am constatat că acele produse care mai au
trei zile până la data expirării durabilităţii minimale
sau a termenului de valabilitate în cazul produselor ne-
alimentare sunt vândute la oferte promoţionale la pachet
de două, în care celălalt are termen de valabilitate mai
lung. Din cauza acestei practici frecvente a comercianţi-

lor, data valabilităţii nu mai este vizibilă şi produsul
aproape de expirare nu este vândut separat, lipsind ast-
fel informarea corectă, completă şi precisă a consuma-
torului. În acest mod, cumpărătorul este dus în eroare,

în sensul că acea ofertă nu ar avea nicio legătură cu du-
rata valabilităţii produsului”, a declarat, directorul
ANPC. O propunere de modificare legislativă, care se află
în dezbatere la Camera Deputaţilor, susţine ideea raftu-
rilor separate pentru produsele care expiră în termen de
trei zile. „Sarcina de a separa produsele care expiră să
revină comerciantului, nu producătorului. Pentru că nu
poţi impune comerciantului politica de marketing, ANPC
a propus ca, doar în situaţia în care au reduceri de preţ
sau oferte promoţionale, comercianţii să expună separat
produsele cu durata de valabilitate de trei zile. Fie că le
pun într-un stand separat, fie că le pun pe acelaşi raft cu
produse, dar separat, comercianţii vor trebui să afişeze
vizibil că acele produse sunt aproape de expirare. Neres-
pectarea acestei prevederi o vom considera practică co-
mercială incorectă şi va fi sancţionată conform
reglementărilor în vigoare, adică amendă de la 5.000 de
lei până la 500.000 de lei”. 

Anca Maria Radu

Perioada Richtogurilor în Sighişoara

Richtogurile din germanul „Richttag” care în traducere înseamnă Ziua
Judecăţii sau Ziua Rânduielii reprezintă o şedinţă a vecinătăţilor în care
este prezentată activitatea din anul precedent a vecinătăţii, urmată de o
petrecere. În Sighişoara sunt în momentul de faţă active un număr de
zece vecinătăţi iar tradiţionalele richtoguri se organizează pentru mem-
brii acestora în lunile de iarnă, în general din ianuarie până în martie.

Potrivit unui raport 70 la sută dintre
copii, expuşi pornografiei pe internet

Numărul copiilor care au accesat pagini de internet destinate adulţilor
a explodat în ultimii doi ani, avertizează Asociaţia Salvaţi Copiii.
Aproape 70% dintre minori au accesat site-uri sau au primit mesaje
cu caracter pornografic. În plus, un sfert dintre copii au fost hărţuiţi
sau chiar ameninţaţi prin intermediul site-urilor de socializare. Peste
60% dintre minori se conectează la internet cu ajutorul telefoanelor
mobile şi a tabletelor. În zilele de şcoală petrec cel puţin două ore
online, în timp ce, în vacanţă, stau chiar până la 8 ore pe zi pe internet.
Medicii atrag atenţia părinţilor sa îşi supravegheze copiii si asupra con-
ţinutului informaţiilor din timpul navigării lor pe internet.

Albeştiul va prelua şi unele costuri ce
erau până acum ale Sighişoarei

După ce Sighişoara a pierdut procesul cu comuna Albeşti şi implicit
zona industriala, în condiţiile în care limita teritorială se mută şi zona
pentru care Sighişoara va plăti utilităţi va fi mult mai mică. Servicii
precum iluminat, salubritate urmează a fi plătite în viitor de către Pri-
măria Albeşti pentru zona ce nu mai aparţine Sighişoarei. Prin pier-
derea acestor hectare de teren în procesul cu Albeştiul Sighişoara ar
urma să piardă anual aproximativ 1 milion lei, bani ce reprezentau
doar impozitul pe care 20 de agenţi economici din zona îl plăteau
până acum anual Sighişoarei iar de acum îl vor plăti Albeştiului.

Călătorii cu trenul, la preţ redus
Împătimiţii sporturilor de iarnă care aleg să meargă la munte cu trenul
îşi pot cumpăra biletul de călătorie la preţ redus. Concret, un tichet
poate costa cu până la 50% mai puţin. Programul „Cu trenurile zăpezii
spre munte” este valabil până la data de 15 martie, anunţă CFR călători.
Reducerile se aplică garniturilor care circulă spre şi dinspre staţiunile
montane pentru schi, cum sunt cele de pe Valea Prahovei, Vatra Dor-
nei, Petroşani şi Piatra Neamţ. Atenţie, însă! Reducerile pe anumite rute
sunt valabile doar de luni până joi.

Anca Maria Radu
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Un semestru încărcat de
activităţi

În cel de al doilea semestru de şcoală, activităţile continuă la
Şcoala Gimnazială „Miron Neagu”, unde au avut loc Olimpiadele
şcolare, iar elevii din cadrul instituţiei de învăţământ se pot
mândri cu rezultate bune. Cu mai multe informaţii şi alte noutăţi
de la Şcoala Gimnazială „Miron Neagu”, ne-a oferit directorul
instituţiei, Adriana Stîngu.
„Semestrul II a debutat ca întotdeauna cu Olimpiadele
şcolare. Olimpiade care s-au desfăşurat pentru nivelul
zonal. Şcoala noastră a obţinut rezultate bune. Aş aminti
rezultatele obţinute de elevii clasei a VII-a de la Şcoala
Gimnazială „Miron Neagu”, respectiv Cristina Deac şi de
la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, structură a Şcolii
Gimnaziale „Miron Neagu”, elevele Florina Ţepeş şi La-
risa Levoi, toate 3 calificate şi singurele calificate din

oraş la faza judeţeană. De asemenea, s-a desfăşurat
Olimpiada de Matematică, la care au participat aproape
100 de copii din oraş. Din păcate nu putem să ne lăudăm

cu rezultate deosebit de bune pentru că niciun elev nu s-
a calificat la faza judeţeană şi de asemenea s-a desfăşu-
rat Olimpiada de geografie la care rezultatele sunt foarte
bune şi anume la clasa a VI-a avem o calificată la faza
judeţeană de la Şcoala Gimnazială „Miron Neagu” şi
anume, Maria Şuteu. La clasa a VII-a avem 4 copii cali-
ficaţi, Cristina Deac, Sebastian Mănase de la Şcoala Gim-
nazială „Miron Neagu”şi Florina Ţepeş, Mădălina Codrea
de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”. La clasa a VIII-
a, avem 5 calificaţi la faza judeţeană, de la Şcoala Gim-
nazială Miron Neagu, Denisa Barabaş, Alin Raţ, Radu
Gălăţan iar de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”,
Cornelia Frunză şi Alex Totolici. Le dorim tuturor succes
la faza judeţeană! În aceste zile se desfăşoară Simularea
Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a”.
Luna martie vine cu evenimente plăcute astfel elevii vor pregăti
pentru 1 Martie mărţişoare, iar pentru 8 Martie cadouri pentru
mămici.

Ionela Costea

Se caută parteneri în
programul „Şcoala altfel”

ONG-urile şi alte instituţii solicitate să se implice în programul
„Şcoala altfel”. Programul „Şcoala altfel” se va desfăşura în săp-
tămâna 7-11 aprilie dar în această perioadă se realizează deja în-
scrierile ONG-urilor pentru a participa în parteneriat cu şcolile
la diferite activităţi în acea perioadă. Propunerile pot fi postate
şi pe website-ul Ministerului Educaţiei. Iată şi cum funcţionează
programul „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun”.
Săptămâna 7 - 11aprilie 2014 va fi dedicate activităţilor educative
extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
În această săptămână nu se organizează cursuri conform oraru-
lui obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul „Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” se va desfăşura în
conformitate cu un orar special. Scopul acestui program este
implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor di-
dactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor

diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, să pună în valoare talen-
tele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în
cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze partici-
parea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.
În perioada 7 - 11 aprilie 2014, Ministerul Educaţiei Naţionale
organizează, de regulă, etapele naţionale ale olimpiadelor şco-
lare pe discipline de învăţământ şi, după caz, ale concursurilor
şcolare. În programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să

fii mai bun!”, elaborat şi organizat de fiecare unitate de învă-
ţământ, vor fi incluşi toţi copiii preşcolari/elevii şi toate cadrele
didactice care nu participă la etapele naţionale ale olimpiadelor
şi concursurilor şcolare.
În vederea elaborării programului de activităţi, în timpul primu-
lui semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de diri-
genţie, şi cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor
metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi
reprezentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale/ai co-
munităţii, în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie.
După colectarea propunerilor se vor desfăşura dezbateri în co-
lectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi
în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării pro-
gramului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.
Modalitatea de selecţie a activităţilor propuse se decide la nivelul
unităţilor de învăţământ şi presupune implicarea, în egală mă-
sură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, astfel încât pro-
iectele şi activităţile selectate să corespundă obiectivelor
educaţionale specifice comunităţii şcolare, fiind un rezultat al
opţiunilor acesteia.

Anca Maria Radu

A început înscrierea
bobocilor în clasa pregătitoare

Părinţii care au copii pe care trebuie să îi dea de anul viitor la
şcoală intră, de săptămâna aceasta în agitaţia aferentă înscrierii
bobocilor în clasa zero. Ministerul Educaţiei a publicat calenda-
rul înscrierii în învăţământul primar. Înscrierea efectivă a copiilor
în clasa zero şi în clasa I a avut loc din 24 februarie, iar listele cu
elevii înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014 - 2015
vor fi publicate în 11 aprilie. Iată care e calendarul înscrierii:
18 februarie - 12 martie: evaluarea nivelului de dezvoltare psi-
hosomatică a copiilor.
19 - 28 februarie: organizarea „Zilei porţilor deschise”, când
părinţii şi copiii pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor
pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învă-
ţământ implicat în această activitate.
24 februarie - 14 martie: părinţii vor completa, online sau la
unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cere-
rile-tip de înscriere.
17 martie: procesarea, de către comisia naţională de înscriere a co-
piilor în învăţământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul
aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie.

18 - 20 martie: vor fi procesate cererile părinţilor care solicită
înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circum-
scripţie, pentru locurile rămase libere.
21 martie: repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai
căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât cea de
circumscripţie, dar care nu au fost admişi din lipsă de locuri.
21 - 22 martie: unităţile de învăţământ vor afişa lista candida-
ţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei
copiilor neînscrişi după prima etapă.
24 martie: începe a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare.
11 aprilie: afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa
pregătitoare.

S-au afişat taxele pentru
înscrierea la BAC

Ministerul Educaţiei a publicat o serie de precizări privind sus-
ţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului
şcolar 2013-2014. Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare
care au picat de cel puţin două ori Bacalaureatul până acum şi
care se înscriu la sesiunea din 2014 vor plăti 230 lei pentru sus-
ţinerea tuturor probelor examenului de BAC din acest an. În
cazul absolvenţilor de liceu care au picat examenele bacalaurea-
tului de cel puţin două ori, dar care solicită recunoaşterea unor
probe promovate în sesiunile anterioare, „stabilirea sumei de
plată pentru examenul de bacalaureat se face diferenţiat, în func-
ţie de numărul probelor pe care le susţine candidatul, luându-
se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui
candidat”, potrivit Ministerului Educaţiei. O taxă vor plăti şi ab-
solvenţii claselor de matematică-informatică, intensiv informa-
tică, ai claselor cu studiu intensive şi bilingv al limbilor străine
şi cu predare în limbile minorităţilor, ai claselor cu profil peda-
gogic, specializarea învăţători-educatoare care au susţinut în anii
anteriori de cel puţin de două ori Examenul pentru Obţinerea
Atestatului. Taxele de examen se stabilesc anual.

Ionela Costea

Să renunţăm la CV-ul pe
hârtie?

Reprezentanţii HR ne recomandă să renunţăm la CV-ul pe hârtie
şi să îl înlocuim cu CV-ul video. Specialiştii HR spun că VIDEO
CV-ul îl înlocuieşte acum cu succes pe cel obişnuit şi are rezul-
tate foarte bune, atât pentru cei care îşi caută un loc de muncă,
cât şi pentru cei care vor să îşi găsească cei mai buni angajaţi.
„Angajatorii nu mai au timp şi răbdare, pentru a citi zeci
de rânduri despre experienţa profesională a unui poten-
ţial angajat. În consecinţă, forţaţi fiind de lipsa de op-
ţiuni, atât în angajaţii cât şi angajatorii, sunt nevoiţi să
privească diferit evoluţia în carieră. Soluţia este CV-ul
video, care îi ajută pe cei care vor să îşi găsească un loc
de muncă mai uşor, într-un timp mai scurt, având un im-
pact mai mare asupra angajatorilor.” sunt de părere spe-
cialiştii în HR. Video Cv-ul este „esenţa” abilităţilor profesionale
ale fiecăruia, condensate într-un material filmat de scurtă durată
(minim 2 minute, maxim 7 minute), sub îndrumarea unui expert
în resurse umane. Din punct de vedere tehnic, acest video re-
zultă după un montaj, în care un specialist media/online pune

cap la cap cele mai bune înregistrări. Este practic, o cartea de
vizită online, ce reprezintă fiecare persoană! Imaginile definesc
viitorul angajat, vorbesc despre el, despre ceea vrea să ofere,
despre cine este acesta ca om, despre valorile în care crede şi
încotro vrea să se îndrepte. În final, imaginile realizate fac cât o
mie de cuvinte, într-un timp foarte scurt iar angajatorii văd, ana-
lizează şi îşi fac o primă impresie despre potenţialul angajat şi
coleg.
Specialiştii în HR mizează pe Video-CV susţinând că prin acesta:

- vi se creează o imagine profesională de top, construită pe
targetul vostru;
- demonstraţi cum puteţi aduce plus-valoare prin munca
voastră;
- salvaţi timp, nemaiducându-vă la interviuri care nu se fi-
nalizează neapărat cu un loc de muncă mai bun;
- fiind online, nu este împiedicat de nicio graniţă, îl poate
găsi oricine, de oriunde în lume;
- puteţi ataşa materialul video pe email, pe reţelele sociale,
pe site-urile de recrutare sau pe cele dedicate domeniului
de interes;
Iată şi motivele pentru care se spune că este mai simplu
pentru un angajator să privească şi să asculte un Video-CV,
decât unul scris.
- îl văd, îl aud, îşi formează o primă impresie mai uşor;
- decid rapid dacă merită să stabilească un interviu;
- salvează timp şi bani - logistică pentru interviuri;
- solicită informaţii despre posibilul angajat.
Atât agenţii economici cât şi pretendenţii pentru un loc de
muncă nu se declară împotriva acestui tip de CV, însă rămân
conservatori şi în ceea ce priveşte CV-ul tradiţional, cel pe hârtie,
la care mulţi nu ar prea renunţa. 

Anca Maria Radu



Orice invenţie e o mărturisire, orice minciună e o confesiune intimă. Ar putea fi singurul adevăr
din viaţa unei femei care a preferat să-şi ascundă prin voluptatea imaginaţiei senzuale tristeţea
unui trup învins. Visătoarea din Ostende, este o carte din seria de autor dedicată de Humanitas
Fiction lui Eric-Emmanuel Schmitt, poate fi un tribut adus libertăţii şi vindecării prin ficţiunea în
spatele căreia pot sta culorile unei realităţi apăsătoare. În loc să fie doborâte de propriile drame,
femeia infirmă sau tânăra însingurată care se redescoperă la căpătâiul unui playboy muribund
ajung să-şi vadă existenţa dintr-o altă perspectivă tocmai când acel timp subiectiv le promitea un
traseu monoton, previzibil până la sinistru. Lor li se vor alătura nişte personaje masculine prinse
în mrejele unor portrete feminine când fragile şi reţinute, când extravagante şi dezinvolte. 

Personajele din cartea lui Eric-Emmanuel Schmitt sunt nişte inadaptaţi adorabili, în ciuda
minciunilor, ezitărilor sau obsesiilor. Te va intriga femeia care povesteşte despre cum a
sedus un aristocrat lăsat fără haine printre dunele de pe malul mării (Visătoarea din Os-
tende) şi vei fi captivat de protagonista mereu criticată de mamă, care îşi descoperă femi-
nitatea prin ochii unui seducător rămas fără vedere (Vindecarea). Te vei amuza pe seama
încercărilor nereuşite ale unui profesor tipicar şi hiperraţional de-a citi un roman comer-
cial pe furiş (Lecturile proaste), vei dori să poţi afla misterul femeii care aşteaptă un călător
necunoscut (Femeia cu buchetul de flori) şi te vei întreba ce se află oare în mintea nevestei
disperate care-i pune gând rău soţului fidel (Crima perfectă). Răspunsurile vor fi găsite,
bineînţeles, acolo unde te aştepţi mai puţin, cum îi stă bine unei proze scurte bine scrise.
Dintre toate personajele cărţii, va ieşi în faţă tocmai eroina ce părea să se fi născut prizo-
nieră în lumea propriei boli. Pentru a nu lăsa în urma ei o fotografie ştearsă, visătoarea
din Ostende se deghizează într-o Circe a poveştilor de iubire neobişnuite, însăşi viaţa ei
ascunzând o astfel de poveste. O spune debordând de naturaleţe, încât până şi oaspetele
acesteia, un scriitor versat, îi cade-n plasă, fascinat de imaginaţia erotică prin care detaliile
incandescente ajung nişte poezii de alcov rafinate (nu lipseşte nici umorul ce atenuează
lirismul considerat prea feminin când vine vorba de picanterii). O vei îndrăgi, aşadar, pe
visătoarea care în loc să aştepte moartea, aprinde închipuiri prin scânteile recuperate din
propria cenuşă. Lui Eric-Emmanuel Schmitt îi stă bine în postura de povestitor. Aceste
cinci proze scurte incluse în „Visătoarea din Ostende” uimesc prin virajul brusc de la ba-
nalitatea detaliilor spre ascunzişuri tabu. Este imposibil să nu te implici emoţional în po-
veştile unor personaje aparent anoste, dar pline de subtilităţi şi de manii sofisticate. De
fapt, adevăratul merit al autorului când a scris aceste miniaturi a fost abilitatea de a-şi
arunca privirea dincolo de gesturile, tabieturile şi faptele pe care alţii le-ar fi considerat
penibile sau plictisitoare. Nu există oameni simpli, ci doar spectatori fără simţul detaliului,

ar putea fi concluzia spre care te  vei îndrepta după ce te-ai adâncit în lectură. Povestirile lui
Schmitt au ceva din nuvelele scrise de Cehov, mai ales datorită acelor detalii nesemnificative de
la care porneşte avalanşa emoţională către final, din atitudinea uneori nemiloasă faţă de perso-
najele forţate să plonjeze în ridicol după ce interpretează greşit realitatea, regăsită la Gogol, dar
şi din acea îmbinare năucitoare dintre comic şi tragic, inclusă-n romanele Yasminei Reza. Ce ţi-ai
putea dori mai mult, mai ales dacă îţi era dor tocmai de acest gen de povestiri bune de luat
oriunde ai puţin timp liber?  Cartea se poate achiziţiona de la librăria Hyperion din stoc sau la
comandă (fără costuri suplimentare).

JSR & Hyperion
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Cultura la îndemână
„De o iubire esenţială nu te

vindeci niciodată.”
(Eric-Emmanuel Schmitt)

Jurnalul Sighişoara Reporter şi Librăria Hyperion
vă recomandă cartea săptămânii:

ERIC - EMMANUEL SCHMITT 

Visătoarea din Ostende

HUMANITAS FICTION 2013

Zidiri sufleteşti
Într-o dimineaţă, un tânăr artist intră într-o cafenea, fiind foarte
entuziasmat că a fost angajat să picteze portretul unui om cu
bani care avea o firmă de construcţii. În timp ce îşi savura ca-
feaua bucuros, văzu un ziar lăsat pe masa vecină în care era ti-
părit cu litere mari următorul titlu „Vin vremuri grele” . Începu
să se gândească tot mai mult la aceste cuvinte. Patronul cafenelei
trecu să-l salute şi văzându-l îngrijorat, îl întrebă dacă s-a întâm-
plat ceva. Acesta i-a răspuns trist că trebuie să plece, căci “vin
vremuri grele”, aşa că trebuie să muncească la lucrarea lui.
Patronul începu să se macine că poate chiar „vin vremuri grele”.
Devenea din ce în ce mai îngrijorat pe măsură ce se gândea la
vorbele tânărului. Îşi sună apoi soţia rugând-o să nu se supere
dar că trebuie să-şi anuleze comanda pentru rochia cea nouă,
deoarece este cam scumpă şi s-au anunţat „vremuri grele”.
Aceasta sună la magazinul unde îşi comandase rochia şi o rugă
pe patroană să-i anuleze comanda. Îşi ceru scuze dar… „Vin vre-
muri grele” şi trebuie să facă economii. Patroana n-a avut încotro
şi a anulat comanda, dar îşi aminti că a auzit ea la ştiri cândva că
„Vin vremuri grele”. Aşa că a sunat imediat la firma de construcţii
pe care o angajase pentru executarea unei lucrări de extindere
a magazinului. L-a anunţat pe constructor că va renunţa pentru
moment la lucrare, deoarece „vin vremuri grele “ şi nu îşi poate
asuma un asemenea risc în acest moment. Constructorul s-a în-
tristat la auzul acestei veşti, motiv pentru care s-a grăbit să-l sune
pe tânărul artist spunându-i că doreşte anularea comenzii pentru
portret, întrucât „vin vremuri grele” şi acesta nu este un moment
potrivit să cheltuie banii pe lucruri artistice. Copleşit de supă-
rare, tânărul artist a acceptat cu resemnare vestea, că doar s-a
întâmplat aşa cum a anticipat. Simţindu-se trist, porni înspre ca-
feneaua favorită să-şi înece amarul cu un pahar de vin.  În timp
ce stătea din nou aşezat la masa lui, zări ziarul pe care scria „Vin
vremuri grele”. De data asta s-a ridicat şi a luat ziarul pentru a-l
cerceta mai bine. Data ziarului era vechi de cinci ani. Cineva des-
pachetase farfurii pentru restaurant. Morala: Gândurile şi cuvin-
tele noastre ne creează realitatea în care trăim.
***
Se spune că trăia odată într-un oraş, un om mare idiot. Indife-
rent ce făcea, indiferent ce spunea - oamenii râdeau mereu de
el. Chiar de ar fi spus ceva adevărat, ceva frumos, ceva înţelept,
lumea începea a râde chiar de la primele lui cuvinte… că doar
era cunoscut ca fiind idiotul fără seamăn al oraşului. Ajuns în
pragul deznădejdii, urmărit de gânduri sinucigaşe, omul nostru
a mers la un bătrân înţelept. Nu mai putea suporta. Ori îi spunea
bătrânul o cale de rezolvare, ori îşi lua viaţa. Bătrânul, zâmbind,
l-a asigurat că nu e o problemă aşa de grea. Nu trebuie decât să
meargă înapoi şi orice spuneau ceilalţi, el să pună sub semnul
întrebării. Dacă cineva ar fi spus „ce frumos e asfinţitul”, el ime-
diat să întrebe unde e acea frumuseţe, ce este frumuseţea, cum
o poate dovedi, e o prostie să spui că există frumuseţe pe lume,
nu poate fi dovedită, nu poate fi atinsă. Dacă ar fi spus că muzica
este „dătătoare de extaz” el să întrebe ce e extazul, cum îl defi-

nesc, să conteste existenţa muzicii, e doar zgomot. 7 zile de ne-
gativism, de contestat, de pus întrebări la care nu se pot da răs-
punsuri despre dragoste, extaz, viaţă, moarte, Dumnezeu, etc.
după care să se întoarcă înapoi la el. După cele şapte zile, prostul
se întoarse la înţelept, urmat de multă lume. Avea o cunună pe
cap şi era frumos îmbrăcat. Faţa lui radia fericire. Urmând po-
veţele bătrânului a lăsat lumea cu gura căscată. Era privit acum
ca un mare filosof, un mare gânditor. Orice ar fi spus ceilalţi oa-
meni, el transforma acel lucru într-o întrebare şi devenea com-
plet negativist. Iar trucul a funcţionat atât de bine încât acum
toţi ceilalţi doreau cu ardoare să îi devină discipol. Oare de câte
ori în viaţa noastră am ajuns, la fel ca omul din povestea noastră,
să punem sub semnul întrebării lucruri importante ce nu pot fi
înţelese cu mintea ci doar cu inima? Oare de câte ori am negat
existenţa acestor lucruri pentru că mintea noastră ne spunea că
nu există aşa ceva? Oare de câte ori ne-am îndepărtat de adevă-
ratul miracol al vieţii doar pentru a face faţă traiului de zi cu zi
după etaloane şi la standarde de azi?
***
La marginea unui râu, un ţăran rău vroia cu orice chip să scape
de câinele sau, deşi acesta era un animal bun şi recunoscător.
Luându-l în braţe, l-a aruncat în apă, crezând că animalul se va
îneca şi astfel va scăpa de el. Însă bietul câine a înotat cu greu
până la mal, după care s-a aşezat cuminte la picioarele stăpânu-
lui său. Acesta, supărat că nu reuşise, l-a împins înapoi în apă,
dar câinele a ieşit iar. De-a dreptul furios, ţăranul a ridicat din
nou animalul în braţe,dar vrând să-l arunce cât mai departe, a
alunecat pe malul noroios şi s-a prăvălit cu tot cu câine în apă.
Neştiind să înoate, a început să ţipe şi să se zbată. Când să se
ducă cu totul la fund, a simţit cum cineva îl apucă de gulerul
hainei şi îl trage încet spre mal. Scos din apă mai mult mort decât
viu, ud tot şi speriat, omul a înţeles că i-a scăpat viaţa tocmai câi-
nele pe care încercase să îl omoare. Ruşinea i-a cuprins sufletul.
I-a mulţumit lui Dumnezeu că au scăpat amândoi cu viaţă, după
care şi-a mângâiat cu recunoştinţă câinele atât de credincios şi
au plecat împreună spre sat. În sinea sa, omul a jurat să nu mai
dorească niciodată răul vreunui suflet.
***
Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit într-
o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fra-
tele său, s-a dus în spatele cabanei şi a strigat de ciudă: „Te
urăsc!” Dar, imediat, un glas puternic i-a răspuns: „Te urăsc, te
urăsc ...!”. Speriat, copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui
toată păţania, spunându-i că, afară, cineva strigă la el că-l urăşte.
Au mers împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a spus fiului:
- Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte?
- Da! 
- Ia spune-i că-l iubeşti! 
- Te iubesc! - a strigat copilul şi, de îndată, văile i-au răspuns:
„Te iubesc, te iubesc! ...”
- Ţine minte, i-a mai zis tatăl, aşa este şi în viaţă: dacă eşti om
rău, numai răutate vei întâlni, dar dacă eşti om bun şi te porţi
frumos cu ceilalţi, atunci doar dragoste vei găsi, la tot pasul. Şi,
chiar dacă nu vei fi iubit totdeauna de către oameni, în schimb

dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Să nu uiţi asta!
La începutul Primului Război Mondial, pe vârful unui munte, se
afla cea mai temută închisoare. Nimeni nu reuşise să evadeze
vreodată de acolo. În general, cei trimişi aici erau fie condamnaţi
la moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave, fie ispăşeau
o pedeapsă foarte mare. Deşi era atât de bine păzită, într-o seară
un criminal a scăpat. Toată noaptea gardienii l-au hăituit cu
câini, însă, spre dimineaţă, i-au pierdut urma într-o pădure.
Fugarul, obosit după atâta goană, a văzut într-o poiană, o lumi-
niţă la fereastra unei case. Desigur că acolo putea găsi ceva de
mâncare şi haine. Cu disperare, a năvălit în odaia mică, unde o
imagine cu totul neaşteptată îl ţintui în loc: o tânără femeie plân-
gea lângă un copilaş micuţ, care, de asemenea, scâncea. Pe masa
goală, un rest de lumânare lăsa în mica încăpere o lumină slabă,
în care se vedea, totuşi, chipul palid şi slăbit al femeii.
Parcă trezit dintr-un coşmar, evadatul o îndemnă pe tânăra
mamă să nu se sperie, se aşeză alături şi o întrebă ce probleme
o fac atât de nefericită. Aceasta, printre lacrimi, i-a răspuns că
soţul ei a murit pe front, că nu mai are nici un ban şi că, de
foame şi frig, copilaşul s-a îmbolnăvit.
- Lasă femeie, îi spuse puşcăriaşul, o să te ajut eu.
- Nu vreau să furi pentru mine şi nici să sufere cineva nu doresc.
- Nu-ţi face griji, nu va suferi nimeni! i-a răspuns omul şi a luat-
o pe femeie cu el. Când au ajuns împreună în faţa poliţiei,
aceasta l-a întrebat mirată: „Ce faci?”
- Lasă, ţi-am spus că n-o să sufere nimeni. Vino!
Intrând cu ea în clădirea poliţiei, omul s-a predat, iar când şeful
poliţiei a venit să vadă cu ochii lui dacă periculosul puşcăriaş
este, în sfârşit, prins, acesta îi spuse: „Femeia aceasta m-a găsit
în casa ei, când încercam să fur câte ceva şi m-a adus aici. Dă-i
recompensa pusă pe capul meu, o merită!”
Cu lacrimi de recunoştinţă în ochi, femeia n-a mai spus nimic.
Era o recompensă foarte mare, deoarece puţini credeau că ci-
neva l-ar putea prinde şi preda pe criminal. Bucuros că îl avea
acum prizonier, şeful poliţiei a plătit imediat femeii suma
enormă, după care l-a trimis pe fugar înapoi la închisoare, sub
pază strictă. După câteva zile, femeia, cerând o audienţă la di-
rectorul puşcăriei, i-a povestit acestuia totul, aşa cum se întâm-
plase cu adevărat. Uimit de bunătatea deţinutului său, cu ocazia
Sfântului Crăciun ce se apropia, directorul l-a graţiat, căci era
obiceiul ca, o dată pe an, să fie eliberat puşcăriaşul care s-a pur-
tat cel mai bine. Timpul a dovedit că omul acela se schimbase
cu adevărat, căci niciodată nu a mai făcut ceva rău. Oamenii tre-
buie să se ajute unii pe alţii. Nu te ajuţi pe tine decât ajutându-
i pe ceilalţi. Dumnezeu vede cu ce preţ cauţi binele altora şi nu
pe al tău. Dacă un asemenea om, cu lanţuri la mâini şi la pi-
cioare, obosit şi dornic de libertate, ce nu ducea cu sine decât
o groază de păcate, a putut să o ajute pe femeia aceea, cu atât
mai mult noi îi putem ajuta pe cei din jurul nostru. Să ne rugăm
la Dumnezeu să ne dea ocazii de a face bine, fiindcă binele îl
putem face cu siguranţă. Şi nu e zi, fără să nu se ivească un ase-
menea prilej. Nu trebuie decât să-l vedem.

Rubrică îngrijită de Florin Chiorean
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Sâmbătă 22 februarie
Ora 08.00 - 20.00 GENŢIANA I
Telefon: 0265 - 77 18 31, str. H. Oberth, nr. 45
Ora 20.00 - 08.00 ROPHARMA 43   
Telefon: 0265 - 77 99 13, Str. H. Oberth nr. 22

Duminică 23 februarie
Ora 08.00 - 20.00 GENŢIANA I
Telefon: 0265 - 77 18 31, str. H. Oberth, nr. 45
Ora 20.00 - 08.00 ROPHARMA 44 
Telefon: 0265 - 77 77 35, Str. Z. Boiu nr. 44

P R O G R A M U L  F A R M A C I I L O R  D E  G A R D Ă  Î N  S I G H I Ş O A R A

Sighişoara bebeluşilor
„Pentru că viaţa este cea mai frumoasă prin
zâmbetul unui copilaş”

Măsuţa fermecată

A fost odată ca niciodată un ţăran sărac care avea trei fii. Erau
săraci lipiţi pământului şi abia îşi mai duceau traiul de azi pe
mâine. Aşa că, într-o bună zi, cei trei băieţi se hotărâră să înveţe
o meserie şi plecară în lume să-şi încerce norocul. Cel mai mare
dintre băieţi întâlni un om înţelept, care îl învaţă tainele cărţilor.
Era tare-tare destoinic şi în scurtă vreme reuşi să deprindă toată
învăţătura pe care o stăpânea dascălul său. După ce se împlini
un an, veni şi vremea să îşi primească simbria hotărâtă, aşa că
băiatul primi în dar un măgăruş fermecat. De îndată ce măgăru-
şului i se spunea un cuvânt fermecat, din gura lui curgeau bănuţi
de aur. Băiatul mijlociu învăţă meseria de croitor. Şi el era foarte
harnic şi îndemânatic. Meşterul fu tare mulţumit de el şi după
ce ucenicul lui învăţă să croiască şi să coasă, îi dărui o măsuţă
fermecată. Îndată ce băiatul rostea cuvântul fermecat, măsuţa se
umplu de tot felul de bunătăţi. Din senin apăreau tot felul de
mâncăruri şi băuturi nemaivăzute până atunci. Cei doi fraţi erau
acum tare fericiţi că visul lor de a putea duce un trai lipsit de
orice griji se împlinise. După ce îşi terminară treburile, plini de
nerăbdare să îi arate şi tatălui lor minunăţiile pe care le câştiga-
seră prin truda cinstită, o porniră spre casă. In drumul de în-
toarcere, ajunseră în dreptul unui han. Hangiul îi pofti înăuntru
şi îi convinse să rămână peste noapte, spunându-le că după un
drum atât de lung şi istovitor, odihna le va prinde bine. In câr-
ciumă, masa era pusă: brânzeturi felurite, miere, fructe şi vinuri.
Cârciumarul vorbăreţ îi asigură că nu le va părea rău dacă în-
noptează la el. Totul va fi foarte ieftin şi nu vor avea pricini de
nemulţumire. Băieţii ascultară cuviincios vorbele hangiului, dar
se hotărâră să mănânce din bunătăţile oferite de măsuţa ferme-
cată. Aşa că puseră măsuţa în faţa hanului şi, după ce cuvântul
magic fu rostit, aceasta se umplu cu fel şi fel de bunătăţi. Cum
măgăruşul era şi el prin apropiere, la auzul cuvântului magic
umplu şi el deîndată o farfurie cu bănuţi de aur. Băieţii erau tare

veseli şi-şi povesteau unul altuia toate peripeţiile prin care tre-
cuseră. Între timp, hangiul, pe care cam începuse să-l roadă pe
suflet norocul ce dăduse peste cei doi, îi pândea de după o per-
dea şi trăgea cu urechea. Dorindu-şi cu orice preţ ca măsuţa şi
măgăruşul să fie ale lui şi aflând că erau copii de om sărman şi
că nu mai ştia nimeni unde se află, hangiul cel negru la suflet îi
leagă fedeleş pe cei doi băieţi şi îi arunca în pivniţă, apoi le lua
măgăruşul şi măsuţa. Cum trăsese cu urechea la discuţia băieţi-
lor, aflase cuvântul magic, care avea să-l îmbogăţească. Era tare
mulţumit şi fericit că izbutise să pună mâna pe aşa lucruri de
preţ. De sărmanii fraţi nu-i mai păsa acum nici cât negrul sub
unghie. Vedea deja în faţa ochilor palatul în care urma să locu-
iască şi să lenevească toată ziua. 
Intre timp, şi cel mai mic dintre băieţi plecă de-acasă să-şi încerce
norocul. Se făcu strungar şi, cum în această meserie sunt multe
de învăţat, trecu mult timp până îşi însuşi toate tainele meseriei.
Meşterul lui era un om tare aspru şi-i dădea foarte multe lucruri
de făcut, dar, cum şi mezinul familiei era harnic şi isteţ, deveni
un ucenic bun. Când mezinul învăţă să cioplească un scaun şi
un dulap, meşterul său socoti că învăţase de-acum întreg meş-
teşugul şi îl lăsă să plece dându-i drept simbrie o nuieluşă fer-
mecată. Când se rostea cuvântul fermecat, nuieluşa bătea fără

milă pe oamenii răi şi necinstiţi care i s-ar fi aflat prin preajmă.
Băiatul era fericit că învăţase şi el o meserie şi, din cale - afară
de mulţumit de simbria pe care o primise, o porni vesel spre
casă. In cele din urmă ajunse şi el la un han. Obosit şi înfometat
cum era, se hotărî să se oprească aici sa prânzească. Se gândea
că poate şi fraţii lui se îndreaptă spre casă şi că s-ar putea opri
să se odihnească în acelaşi han. El ştia că şi fraţii săi învăţaseră
câte un lucru folositor şi că pentru sârguinţa lor au fost şi ei răs-
plătiţi cu daruri preţioase. Mezinul era însă un băiat tare isteţ,
nu ar fi făcut un pas necugetat nici să-l pici cu ceară. Se opri aşa-
dar prevăzător în faţa ferestrei , aruncă o privire în casă şi plin
de uimire, băgă de seamă că fraţii lui erau prizonierii hangiului
cel rău. Acesta stătea singur la măsuţă, înfruptându-se din bu-
nătăţi şi numărând bănuţii de aur, ce cădeau din gura măgăru-
şului. Băiatul cel mic se hotărî să-şi salveze fraţii şi să-l
pedepsească pe cârciumar aşa cum se cuvenea. Intră în câr-
ciumă, rosti cuvântul magic şi nuieluşa se puse pe treabă. Îl bătu
pe cârciumar, până ce acesta îşi mărturisi fapta necinstită. Speriat
şi umilit, cârciumarul ceru îndurare. Nu numai că îşi eliberă pri-
zonierii, dar înapoie şi măsuţa şi măgăruşul. După ce băieţii îşi
recăpătară darurile, se hotărâră să-şi împartă bogăţia şi cu alţi
oameni. Ii invitară, deci, pe toţi oamenii săraci din împrejurimi.
Măgăruşul nu mai contenea să împartă bănuţii şi pe măsuţă de-
abia mai încăpeau mâncărurile şi băutura. Săracii au primit bani,
mâncare şi băutură, bucurându-se de bunătatea fără seamăn a
celor trei băieţi. După toate cele întâmplate, aceştia îşi conti-
nuară drumul, ajungând la casa părintească. Aici fură întâmpinaţi
cu mare bucurie şi în sat începu petrecerea. Băieţii puseră la
treabă măsuţa fermecată şi nu fu om care să nu se sature sau ne-
voiaş care să plece fără bănuţi. Măsuţa fermecată fu apoi aşezată
în mijlocul casei. Măgăruşul se odihnea pe o pernă de catifea.
După ce petrecerea lua sfârşit, sătenii le mulţumiră băieţilor pen-
tru bunătatea şi mărinimia lor, pentru că munciseră cinstit ca să
primească darurile fermecate, aducându-le bucurie celor din jur. 
Mulţumim tuturor mămicilor care ne-au scris şi aşteptăm în con-
tinuare criticile şi sfaturile lor utile la adresa de e-mail: sighi-
soarabebelusilor@yahoo.com.
Întrebarea săptămânii: Bebeluşul şi poveştile. conti-
nuare.

Noemi Popa

Cele mai bune 10 sfaturi
pentru sănătatea pielii

1. Beţi multă apă curată, filtrată - cel puţin 6 - 8 pahare pe zi; s-
ar putea să aveţi nevoie de mai mult în zilele toride de vară sau
atunci când faceţi exerciţii fizice. O cantitate adecvată de apă
este esenţială pentru a avea o piele hidratată şi pentru a elimina
toxinele prin intermediul rinichilor şi al colonului.
2. Includeţi multe fibre în dieta dumneavoastră. Acestea vă re-
glează tractul intestinal şi intensifică eliminarea reziduurilor din
organism. Unele persoane cu afecţiuni ale pielii suferă de con-
stipaţie, pentru că nu se hrănesc cu alimente care conţin fibre.
3. Asiguraţi-vă că dieta dumneavoastră conţine o cantitate sufi-
cientă de antioxidanţi (care ajută la încetinirea procesului de
îmbătrânire celulară). Fructele şi legumele proaspete reprezintă
cea mai bună sursă de antioxidanţi naturali.
4. Asociaţi corect alimentele. Consumând proteinele şi carbohi-
draţii la mese diferite, veţi preveni procesul nedorit al fermen-
taţiei din colon şi veţi mări absorbţia substanţelor nutritive în
sânge. 

5. În vreme ce grăsimile nesănătoase au un rol nefast pentru or-
ganismul dumneavoastră, acizii graşi esenţiali (grăsimile sănă-
toase) sunt vitali pentru sănătatea pielii. Vă puteţi asigura aceste
grăsimi consumând cereale integrale, seminţe, nuci, boabe de
soia, legume cu frunze de culoare verde-închis, uleiuri presate
la rece (în special de in, dovleac, floarea-soarelui, susan şi şo-
fran) şi peşte gras, precum sardinele, macroul şi somonul (dar
nu de crescătorie).
6. Când vă treziţi, începeţi ziua cu o curăţare de dimineaţă mi-
nimală. Aceasta înseamnă să beţi un pahar cu apă caldă. Conti-

nuaţi cu o cană de ceai de urzică sau apă fierbinte cu o lămâie
proaspătă stoarsă în ea.
7. Evitaţi consumul de cafea şi alcool în exces, acestea ducând
la eliminarea lichidelor, respectiv a umidităţii, din organismul
dumneavoastră.
8. Renunţaţii la sarea de bucătărie. Prezenţa în sistemul dum-
neavoastră a sodiului în exces conferă pielii un aspect umflat,
pufos. Încercaţii să consumaţi seminţe de ţelină, alge marine,
sos de soia fără sare sau multe dintre produsele naturale fără
sare. De asemenea, evitaţi pe cât posibil felurile de mâncare
foarte condimentate.
9. Reduceţi consumul de alimente care îngreunează organismul:
cele mai rele sunt carnea roşie, produsele lactate, alimentele ra-
finate, cele prăjite sau care conţin uleiuri sau grăsimi hidroge-
nate.
10. De trei ori pe săptămână, aplicaţi pe faţă (sau pe orice altă
parte a pielii corpului) miere. Menţineţi-o pe piele timp de apro-
ximativ 30 de minute. Apoi clătiţi cu apă caldă (preferabil la duş
sau în baie).Veţi fi uimiţi de minunatele rezultate ale acestei me-
tode simple. Pielea dumneavoastră va rămâne catifelată, moale,
tânără şi bine hrănită.

Ionela Costea

Astenia de primăvară:
cauze, simptome, tratament

Te simţi obosită, nervoasă, melancolică? Nu ai chef să faci nimic,
ai insomnii şi nu ştii ce se întâmplă cu tine? Acestea sunt princi-
palele simptome ale asteniei de primăvară! Astenia de primăvară
nu este o boală, ci o tulburare de sănătate, care se tratează sim-
plu cu ajutorul alimentaţiei, a sportului şi al odihnei. Această
tulburare apare o dată cu schimbările majore de temperatură şi
luminozitate între iarnă şi primăvară. Atunci organismul trebuie
să se adapteze unui nou stil de viaţă, cu alte resurse energetice,
mai ales dacă se confruntă cu o carenţă de vitamine şi minerale
din cauza alimentaţiei nepotrivite. Pe lângă deficitul de vitamine
şi minerale, şi lipsa exerciţiilor fizice şi racelile şi gripă pot fi
cauze ale asteniei! 

Principalele simptome ale asteniei de primăvară sunt:
- oboseala şi somnolenţa;
- stări de nervozitate, discomfort, anxietate;

- concentrate diminuată;
- scăderea sau câştigarea în greutate, prin creşterea bruscă a ape-
titului;
- lipsa de energie;
- cefalee;
- palpitaţii;
- melancolie;
- lipsa tonusului muscular;
- sentimente de vinovăţie, sensibilitate excesivă
Astenia de primăvară se poate trata prin autosugestie, exerciţii
fizice, alimentaţie sănătoasă şi prin suplimente nutritive bogate
în vitamine şi minerale. Plimbările prin parc, o vacanţă la munte,
consumul de fructe şi legume, odihnă şi relaxarea te pot scăpa
de astenie în scurt timp. Atenţie! În cazul în care simptomele se
accentuează este recomandată vizita la medic pentru a evita in-
stalarea depresiei!

Ionela Costea
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Trecând de curând pe lângă cimitirul sovietic din Sighişoara am
constatat, cu surprindere, că a fost refăcut şi extins (modificat)
cu păstrarea înscrisurilor care falsifică grosolan istoria Armatei
Române şi implicit a României (din anii 1944-1945) şi a însem-
nelor PCUS (secera şi ciocanul) din ordinele căruia au fost de-
portaţi, întemniţaţi, maltrataţi şi ucişi (şi cu contribuţia activă a
militarilor armatei sovietice de ocupaţie) peste un milion de ro-
mâni din toate provinciile noastre istorice (Transilvania, Mun-
tenia, Moldova, Basarabia, Bucovina, Ţinutul Herţa), inclusiv
din Sighişoara. Consultând presa locală şi solicitând un punct
de vedere de la primarul Sighişoarei, am aflat că aceste lucrări
(numite de „restaurare”) s-au executat„de către o firmă contrac-
tată de către Ambasada Federaţiei Ruse în a cărei administrare
se află cimitirul eroilor sovietici de la Sighişoara.”(!!) şi faptul
că pentru această refacere (căci nu putem s-o numim „restau-
rare”) şi extindere „…a fost solicitată şi o aprobare de la Minis-
terul Apărării Naţionale…” (extras din ştirea dată de RADIO
SON Sighişoara la 02.09.2013).
Pentru că am lucrat la implementarea unor proiecte privind
marcarea vechimii şi a originii româneşti a unor monumente is-
torice din Ucraina cunosc, de asemenea, cum autorităţile ucrai-
nene şi ruseşti nu ar accepta niciodată refacerea unui înscris,
cu adevărul istoric, pe cele câteva morminte şi monumente ale
eroilor români aflate acum pe teritoriul lor (majoritatea fiind
distruse şi arate cu plugul, după 1945, de barbarii bolşevici), de
genul: „Glorie Armatei Regale Române care a alungat
agresorul sovietic din teritoriile ocupate”. Şi atunci, de ce
am accepta noi, cu umilinţă, înscrierea unor falsuri istorice pe
monumentele armatei sovietice bolşevice, ridicate la ordinul co-
muniştilor ruşi şi români pe teritoriul României, împotriva voin-
ţei poporului român şi în batjocură faţă de victimele barbarilor
criminali bolşevici - purtători de uniformă?!! Este o întrebare re-
torică pe care o adresez instituţiilor guvernamentale care şi-au
dat ruşinosul (ilegal?) aviz, o întrebare care ar trebui să o pună
fiecare român din Sighişoara, Daneş, Saschiz, Albeşti, Vânători ş.a.
Pentru a ajuta aflarea adevărului şi luarea măsurilor reparatorii
care se cuvin, în memoria martirilor români - victimelor milita-
rilor infractori sovietici începând cu septembrie 1944 - cu res-
pect pentru românii de pe Valea Târnavelor, urmaşi ai acestor
martiri, care au dreptul la adevăr şi grijă faţă de copiii noştri -
generaţiile viitoare - de a fi educaţi în spiritul adevărului istoric,
al cultului strămoşilor, eroilor şi martirilor români(cunoscând
că un MONUMENT pe teritoriul României are menirea de a con-
serva, în memoria colectivă a poporului român, faptele eroice,
jertfa şi martirajul strămoşilor noştri şi a străinilor care ne-au
fost alături în lupta pentru idealurile noastre sfinte, în concor-
danţă cu adevărul istoric), prezint mai jos rezultatul cercetării
pe care am făcut-o asupra unor documente istorice şi militare
pe care le-am descoperit în Arhivele Naţionale şi pe Internet:
Prin actul de la 23 august 1944, Regatul României a transmis
oficial (prin radio) întregii lumi că a încetat lupta împotriva Pu-
terilor aliate şi a întors armele împotriva Germaniei naziste.Ca
urmare, Armata Regală Română a eliberat Bucureştiul, Ploieştiul
cu toată zona petrolieră, întreaga Muntenie de la Marea Neagră
până la Carpaţii Meridionali şi Sudul Transilvaniei ASIGURÂND
TRECEREA LIBERĂ A ARMATEI SOVIETICE PRIN TRECĂTORI
CĂTRE CENTRUL TRANSILVANIEI (în perioada august-septem-
brie 1944). Şi în continuare, până la sfârşitul războiului, Armata
Română a contribuit decisiv la eliberarea întregii Românii de
trupele germane-horthyste, precum şi a statelor vecine Ungaria
şi Cehoslovacia. Ce a făcut Armata Sovietică ca răspuns la acest
gest amical al României? A făcut prizonieri peste 150.000 de mi-
litari români, care aşteptau să lupte împotriva hitleriştilor, în
zona Galaţi-Focşani, pe care i-a trimis în lagărele de exterminare
din Siberia şi a afluit ulterior în urma Armatei Române (care era
obligată să poarte cele mai grele bătălii pe Mureş, Someş, Tisa,
la Budapesta, Debreţin, ş.a.) spre Berlin, umilind-o prin a-şi atri-
bui toate victoriile acesteia (!!).
ÎN CONCLUZIE, înscrisul de pe monumentul din Sighişoara
(vezi imaginea ataşată) este un fals grosolan dovedit chiar şi de

istoriografia comunistă: armata sovietică nu a fost „eliberatoa-
rea României de sub jugul ocupanţilor fascişti”, dimpo-
trivă s-a comportat ca o armată de ocupaţie, inclusiv în
Sighişoara. Iată mai jos una din nenumăratele dovezi ale acestui
fals neruşinat, tolerat de autorităţi la Sighişoara, care o găsim
pe site-ul: (http://www.armyacademy.ro/elearning/wor-
king/capitol_8.html) Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Băl-
cescu”, deci se predă în prezent elevilor - viitori ofiţeri români:
„RĂZBOIUL ROMÂNIEI PENTRUREÎNTREGIRE NAŢIONALĂ
(1941-1945). Eliberarea părţii de nord-vest a României de sub
ocupaţia horthysto-hitleristă: După victoria repurtată asupra tru-
pelor hitleriste în perioada 23-31 august 1944, forţele armatei
române au acţionat eroic pentru eliberarea părţii de nord-vest
a ţării răpită de Ungaria horthystă prin Dictatul de la Viena din
30 august 1940. Armatele 1 şi 4 şi-au realizat dispozitivele ope-
rative la nord de Carpaţii Meridionali şi la vest de cei Occiden-
tali. Comandamentul suprem sovietic a ordonat armatelor sale
să afluiască prin trecătorile Carpaţilor Meridionali in podişul
transilvan. În drumul lor spre noul front de lupta diviziile so-
vietice au trecut prin oraşele Piteşti, Craiova, Turnu Severin,
Braşov, Sibiu, SIGHIŞOARA, Mediaş, Lugoj, Timişoara etc. şi
prin trecătorile carpatine fără a mai fi nevoie să lupte...”
Faptul că în zona oraşului Sighişoara şi comunele învecinate,
pe o suprafaţă circulară cu raza de cel puţin 20 km, armata so-
vietică nu s-a întâlnit cu forţele inamice germano-maghiare (fi-
xate de armata română pe un aliniament situat la circa 20-30
km Nord, pe Târnava Mică - Ţigmandru - Nadeş - Cristur - Odor-
hei n.n.) după sosirea primei patrule ruseşti în acest oraş (pe 7
septembrie 1944 - cum rezultă din documentele de arhivă ) e
dovedit şi din următoarele documente înregistrate la Arhivele
Naţionale:
„Aviaţia a fost activă în gările Mediaş, Copşa Mică şi Racăşul de
Jos şi de-a lungul frontierei impusă de Dictatul de la Viena (aco-
perită de trupele române care au interzis pătrunderea armatei
germane-maghiare la sud de aliniamentul: Valea Mureşului -
Valea Târnavei Mici - Odorhei n.n.). Sunt semnalate lupte la Târ-
năveni, Ţigmandru, Nadeş (20-25 km nord de Sighişoara n.n.),
unde armata maghiară a folosit şi artileria. LA SIGHIŞOARA
(unde tocmai sosise prima patrulă sovietică n.n.) E LINIŞTE (nu
se semnalează conflicte armate n.n.)”(Nota informativă nr.
398/1944 de la Centrul de Informaţii al Aero Târnava Mare Pri-
vind incursiunile aviaţiei şi acţiunile artilerie germane şi ma-
ghiare la data de 08.09. 1944, FONDUL: Prefectura jud. Târnava
Mare, DOSAR 4/379/1944., „Buletine informative sosite la Pre-
fectură după 23 august 1944, pg. 9-11)
„Se confirmă luptele de apărare duse de unităţile arma-
tei române pentru respingerea atacurilor germano-ma-
ghiare pe linia de frontieră impusă în 1940, inclusiv în
fâşia delimitată de comunele Ţigmandru - Nadeş - Sene-
reuş - Măgheruş. Toate atacurile au fost respinse, zona
Sighişoara fiind în afara acţiunilor de luptă, inamicul
pierzând şi iniţiativa aeriană”. (adresa Preturii Dumbrăveni
nr. 1579/12.09.1944, către Inspectoratul General Sibiu; FON-
DUL: Prefectura jud. Târnava Mare, DOSAR 4/379/1944. „Bule-
tine informative sosite la Prefectură după 23 august
1944”, pg.14). Aceste mărturii dezvăluie un alt adevăr ascuns
de bolşevici şi comunişti. 
Este evident că la SIGHIŞOARA ostaşii „eroi” sovietici nu au
purtat lupte cu duşmanul hitlerist (acesta fusese oprit de mult
pe aliniamentul Mureş - Târnava Mică de Armata Română iar ar-
mata germană se retrăsese încă din luna august prin trecătorile
din Carpaţii Orientali şi de Curbură). Şi atunci cu cine s-au lup-
tat şi cine i-a omorât pe aceşti bolşevici în frunte cu maiorul C.
D. Isacov, îngropaţi ca „eroi” chiar în centrul Sighişoarei (de
aşa zisa Uniune a Patrioţilor din Sighişoara, de fapt o organizaţie
a PCR - agenţia de spionaj a Rusiei sovietice în România)? Răs-
punsul ar fi fost uşor de dat dacă Primăria Sighişoarei ar fi con-
sultat nişte istorici şi ar fi discutat cu câţiva din bătrânii
supravieţuitori din acele vremuri: aceşti bolşevici barbari (nu
eroi!) au murit în luptă cu românii sighişoreni neînarmaţi, pe
timpul când încercau să-i jefuiască, să le violeze nevestele sau
fiicele, să le fure hainele sau ceasurile de la mână!!
Ce făceau trupele sovietice „eliberatoare” în intervalul 09 -
15.09.1944(data la care a fost înmormântat mr. „erou” C. D. Isa-
cov - „eliberatorul” Sighişoarei)? Se comportau ca o armată de
ocupaţie (chiar şi după semnarea la Moscova, a armistiţiului din
12.09.1944) conform datelor de arhivă, citez:
„Coloanele armatei roşii, începând cu 09.09. 1944, comit
şi execută (în fostul judeţ Târnava Mare n.n.) rechiziţii,
jafuri, spargeri neînchipuite, populaţia fiind ţinută în te-
roare”. ESTE EVIDENT CĂ mr. ISACOV şi ortacii lui „eroi ne-
cunoscuţi” (oare chiar toţi sunt necunoscuţi sau chiar nu au

existat: pe monumentul central nu se precizează nimic legat de
locul şi modul în care au murit aceşti „eroi”) nu s-au luptat cu
„fasciştii” (că aceştia defluiseră încă din august la Nord de
Mureş) şi nici n-au eliberat oraşul Sighişoara de  „fasciştii”,
cum în batjocură scrie pe monumental lui Isacov (pentru sim-
plul motiv că acest oraş nu a fost ocupat de germani sau ma-
ghiari în toată perioada 1940-septembrie 1944, fiind mereu sub
controlul jandarmeriei şi armatei române), ci dimpotrivă l-au
ocupat şi jefuit, obligând locuitorii şi la muncă forţată, aşa cum
ne dovedesc documentele de arhivă (voi reveni cu documente
doveditoare). Şi specialiştii M.Ap.N., dacă s-ar fi consultat cu is-
toricii militari (oare de ce n-au făcut-o?!), ar fi aflat acest adevăr
cunoscut de întreaga ţară din numeroasele cercetări şi lucrări
apărute. Iată mai jos un singur citat sintetic şi semnificativ pre-
luat de pe site-ul: tp://www.procesulcomunismului.com/mar-
turii/fonduri/cdandara/probatoriu/10_militari.htm
(ARMATA- victimă a genocidului comunist): „sovieticii au
amânat cu 20 de zile (23.08.-12.09.1944) semnarea ar-
mistiţiului, etapă pe care au proclamat-o <eliberarea
glorioasă a României>, luând prizonieri peste 150.000
militari români (aflaţi în aşteptarea ordinului de alătu-
rare), parcurgând sute de kilometri fără să tragă vreun
foc (Până în Transilvania şi Banat),devastând depozite
şi magazii , rechiziţionând cai şi căruţe, jefuind gospo-
dării, violând femeile fără apărare în faţa copiilor în-
groziţi, ucigând pe cei ce li se împotriveau, extinzând
haosul şi dezordinea. Acest „comportament de ocupant”
- dominat de teroare şi samavolnicii - îndreptate, atât
asupra armatei cât şi a populaţiei civile, a prefaţat re-
gimul comunist instalat ulterior.]”
Rezultă clar că pe teritoriul oraşului Sighişoara (unde funcţiona
şi un Comandament Militar Sovietic începând cu zilele de
10/11.10.1944) şi întregului judeţ Târnava Mare, armata sovie-
tică s-a comportat ca o armată de ocupaţie barbară, instalând o
stare de teroare în marea majoritate a localităţilor judeţului, în-
cepând cu 7 septembrie 1944 (când prima patrulă sovietică a
intrat nestingherită în Sighişoara) şi până în luna septembrie
1945 când a fost prinsă sau alungată şi majoritatea militarilor
sovietici, răzleţi sau dezertori aflaţi pe teritoriul judeţului Târ-
nava Mare. Aproape că nu a existat comună sau oraş fără crime,
jafuri armate, violuri sau tâlhării comise de grupuri răzleţe (2-4
soldaţi sau ofiţeri) sau organizate (20-30 soldaţi sub comanda
unor ofiţeri) de militari sovietici, asupra cărora Comandamentul
Sovietic din Sighişoara nu a luat nicio măsură (dimpotrivă, pe
unii dintre ei i-au înmormântat cu onoruri chiar în centrul Si-
ghişoarei, cum se poate vedea şi azi!!). Şi autorităţile române
tolerează şi azi o asemenea blasfemie, oare nu le e teamă de
Dumnezeu?!
Ca urmare, având în vedere consecinţele negative incalculabile
pe termen mediu şi lung asupra educaţiei tinerilor şi copiilor
români din Sighişoara, precum şi asupra imaginii României în
Europa (care va avea de suferit prin transmiterea unor falsuri
istorice antiromâneşti prin intermediul miilor de turişti care vi-
zitează anual Cetatea Sighişoara), m-am decis să fac publice
aceste adevăruri istorice, necunoscute majorităţii sighişorenilor.
Secretul a fost atât de bine păstrat de comunişti şi după 1948
(prin teroarea antiromânească instaurată, inclusiv în Sighişoara
şi încercarea de a şterge urmele crimelor aflate în arhive), încât
abia acum, după 70 de ani am reuşit să descopăr, cu ajutorul
lui Dumnezeu (au existat arhivişti şi bibliotecari cu credinţă care
au salvat o parte din documentele doveditoare chiar cu riscul
libertăţii şi al vieţii)aceste tragice adevăruri - şi e vorba aici de
suferinţele părinţilor, bunicilor şi străbunicilor noştri, unii aflaţi
în viaţă şi acum (octogenari şi nonagenari). În speranţa că veţi
da tot sprijinul pentru aflarea întregului adevăr şi pentru cuve-
nitele reparaţii, în memoria acestor martiri, părinţi sau bunici
ai românilor sighişoreni de azi, aştept noi mărturii din partea
cititorilor Jurnalului de Sighişoara care au trăit acele clipe de
groază. (Voi reveni cu noi dovezi din Arhivele Naţionale).

Lt. col. art. Lector (rez) lector Alexandru Teodoreanu

În Sighişoara anului 2013 a fost reamenajat şi extins cimitirul
sovietic bolşevic, aflat în centrul oraşului, vizavi de Catedrala
Ortodoxă, prin falsificarea criminală a Istoriei României. (I)

(În atenţia tuturor sighişorenilor şi mai ales a foştilor locuitori ai judeţului Târnava Mare
care pot să confirme teroarea instaurată de armata sovietică pe aceste meleaguri în anii 1944-1945)
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Nouă filială PMP în judeţ
O nouă filială PMP s-a deschis în judeţul Mureş, inaugurându-şi
totodată şi sediul. Săptămâna trecută a avut loc la Târnăveni in-
augurarea filialei locale a Partidului Mişcarea Populară. După
de în urmă cu câteva luni s-au inaugurat filiala judeţeană a Par-
tidului Mişcarea Populară la Tg. Mureş şi după ce s-au constituit
filiale locale şi în Reghin şi Sighişoara, săptămâna trecută a fost
rândul Târnăveniului să-şi inaugureze sediul local al Partidului
Mişcarea Populară. La eveniment au participat alături de mem-
brii şi simpatizanţi ai partidului, liderul judeţean al Partidului
Mişcarea Populară, Petru Başa, sociologul Mircea Muntean pre-
şedinte al filialei judeţene Mureş al Fundaţiei Mişcarea Populară. 
Conducerea interimară judeţeană a Partidului Mişcarea Populară
a prezentat celor aflaţi la eveniment ce înseamnă noul partid şi
ce deziderate urmăreşte. Liderul judeţean al PMP, Petru Başa s-
a arătat mulţumit că o nouă filială a PMP a fost inaugurată şi
speră ca acest grup de iniţiativă şi acest proiect politic va atrage
cât mai mulţi membrii.

„Astăzi am deschis filiala Târnăveni a Partidului Mişca-
rea Populară şi ne bucurăm că încă o filială din judeţul
Mureş are un nucleu pregătit pentru acţiunile din spec-
trul politic. Mişcarea Populară are ca deziderat alinie-
rea unei drepte politice care să poată avea un cuvânt de
spus împotriva celor ce astăzi guvernează într-un mod
deficitar ţara. Mă bucur că sunt aici la Târnăveni alături

de grupul de iniţiativă a acestei filiale şi îi asigur de tot
sprijinul meu. Aşteptăm un număr cât mai mare de cetă-
ţeni ce împărtăşesc aceleaşi idei să se alăture Partidului
Mişcarea Populară”, a precizat Başa Petru.
Coordonatorul filialei locale PMP Târnăveni, Dorel Sita, s-a ară-
tat încrezător în acest proiect politic exprimându-şi dorinţa de
a forma un grup puternic în vederea luptei electorale din 2014.
Odată cu deschiderea oficială a sediului PMP în Târnăveni, pe
strada Viitorului nr. 1 sunt aşteptaţi şi simpatizanţii Partidului
Mişcarea Populară să vină să îşi exprime adeziunea la acest par-
tid. Vă reamintim că Partidul Mişcarea Populară a fost înscris ofi-
cial în lista partidelor politice la sfârşitul lunii ianuarie şi că
imediat după această oficializare la Sighişoara a avut loc primul
Consiliu Naţional al PMP. Mai mulţi parlamentari s-au alăturat
Mişcarii Populare iar în ţară mii de persoane au devenit membrii
sau simpatizanţi ai partidului. 
Partidul Mişcarea Populară îşi propune un alt mod de a face po-
litică, iar pentru alegerile europarlamentare din această primă-
vară obţinerea unui scor cu două cifre.

Anca Maria Radu

Şcoala de fotbal Liviu Antal trimite
jucători în fotbalul profesionist

În urmă cu un an s-a înfiinţat şi în Sighişoara o filială a Şcolii de fotbal Liviu Antal Cluj iar în scurt
timp pentru cei implicaţi rezultatele au început să apară. Acum un an părinţii au fost cei bucuroşi
considerând că astfel se oferă oportunităţi pentru dezvoltarea copiilor, pentru petrecerea timpului
liber într-un mod sănătos şi productiv. Copiii au fost şi ei bucuroşi şi mai ales încântaţi că pot
juca şi ei într-o şcoală ce poartă numele unui fotbalist cunoscut la nivel naţional. Mai departe de
toate acestea însă, atât Liviu Antal cât şi antrenorul sighişorean Alexandru Lazăr au promis încă
de la început că vor obţine şi performanţă cu această şcoală iar pentru elevi va fi o punte de
lansare spre fotbalul de performanţă. Aşa a şi fost pentru că în mai puţin de un an de la înfiinţare
doi sportivi sighişoreni ai Şcolii de fotbal Liviu Antal au ajuns să fie legitimaţi la cluburi din fotbalul
profesionist naţional. Astfel Bucur Cristian a fost din această iarnă acceptat la Oţelul Galaţi, tânărul
sighişorean fiind transferat de la Şcoala sighişoreană de fotbal Liviu Antal. Înaintea lui, Alexoi Răz-
van sighişorean înscris şi el la Şcoala de fotbal Liviu Antal se putea lăuda cu legitimarea la LPS
Oradea. Şcoala de fotbal Liviu Antal îşi propune a fi o pepinieră pentru tinere talente, o rampă
de lansare a tineretului sighişorean spre sportul de performanţă aşa cum ne-a declarat şi Alexandru
Lazăr, antrenor Şcoala de fotbal Liviu Antal Sighişoara.
„Însuşi sloganul nostru este: o şcoală pentru campioni. Noi ne dorim să descoperim
noi talente, să le dăm şansa tinerilor sighişoreni să se afirme, să-şi urmeze o carieră
în fotbalul profesionist. Performanţa înseamnă însă multă muncă, seriozitate, ambiţie
şi disciplină. Asta cerem şi noi elevilor înscrişi la Şcoala de fotbal Liviu Antal Sighi-
şoara”, a declarat Alex Lazăr antrenor Şcoala de fotbal Liviu Antal Sighişoara.

La şcoala de fotbal sighişoreană  tinerii desfăşoară antrenamente de trei ori pe săptămână şi până
acum au participat şi la cantonamente de pregătire lângă Sighişoara. La doar unan împlinit de la
înfiinţare, elevii Şcolii de fotbal Liviu Antal au participat la diverse competiţii fotbalistice în Cluj,
Luduş şi îşi propun ca anul acesta chiar ei să organizeze un turneu ce ar urma să fie găzduit de
Sighişoara. În momentul de faţă la Şcoala de fotbal Liviu Antal Sighişoara 50 de tineri sighişoreni
desfăşoară pregătire fotbalistică. Şcoala de Fotbal Liviu Antal a luat fiinţă în anul 2011, în Cluj, la
iniţiativa celor doi asociaţi Liviu Antal şi Ciprian Spancioc. În Sighişoara Şcoala de Fotbal Liviu
Antal şi-a deschis o filială în primăvara anului trecut.

Anca Maria Radu

Pompieri şi echipe de salvare
la Spitalul Sighişoara

Sirene ale Pompierilor si ale echipajelor de salvare s-au auzit
săptămâna trecută, mai precis marţi dimineaţa în Sighişoara.
Cinci autospeciale şi peste douăzeci de pompieri sighişoreni s-
au deplasat la Spitalul Municipal unde s-a desfăşurat un exerciţiu
de alarmare cu tematica Urgenţă radiologică cu emisii de radiaţii
din încăperea Computer tomograf şi incendiu în podul secţiei
Chirurgie. Potrivit lt. Col. Horaţiu Păcurar comandant al Deta-
şamentului de Pompieri Sighişoara astfel de acţiuni se desfă-
şoară periodic în oraşul nostru pentru a-i pregăti pe cei
responsabili să poată interveni într-o situaţie reală.
„La exerciţiu de astăzi am avut 2 scenarii, în primul sce-
nariu, am intervenit la o urgenţă radiologică, o per-
soană fiind blocată în computerul tomograf în momentul
în care aparatul s-a defectat. A fost necesară întrerupe-
rea alimentării cu energie electrică şi evacuarea pacien-
tului. Al doilea scenariu a reprezentat un incendiu la

Secţia de Chirurgie cu extindere la pod cu şase victime
şi evacuarea unui pacient aflat în Sala de operaţie” a pre-
cizat lt. Col. Horaţiu Păcurar.
Potrivit comandantului Detaşamentului de Pompieri Sighişoara,
exerciţiul s-a desfăşurat în condiţii bune în desfăşurarea acestuia
acordând sprijin şi reprezentanţi ai Spitalului Municipal şi echi-

pajele societăţii furnizoare de electricitate. Potrivit manualelor
de specialitate aceste exerciţii reprezintă o formă de perfecţio-
nare a pregătirii personalului serviciilor profesioniste, private
şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, comitetelor judeţene şi
locale, precum şi a personalului din centrele operaţionale şi
operative cu activitate permanentă şi temporară, a operatorilor
economici sursă de risc şi se organizează în scopul formării de-
prinderilor pentru desfăşurarea practică a activităţilor de înşti-
inţare, avertizare şi alarmare în situaţii de urgenţă.
Rolul acestor exerciţii ce se desfăşoară cu o periodicitate lunară
în Sighişoara este de:
- Perfecţionare a lucrului în echipă, dezvoltarea calităţilor/abili-
tăţilor personalului de conducere pentru luarea deciziei, plani-
ficarea şi conducerea forţelor în desfăşurarea activităţilor,
precum şi la perfecţionarea deprinderilor în utilizarea echipa-
mentelor şi mijloacelor de transmitere a mesajelor în situaţii de
urgenţă;
- Verificare a nivelului de pregătire a structurilor cu atribuţii în
managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi a stării de ope-
rativitate a mijloacelor tehnice. Anca Maria Radu

Expoziţie naţională la
Sighişoara

Ca la un adevărat concurs de frumuseţe, aşa s-au prezentat în
acest week-end peste 200 de exponate din 24 varietăţi de păsări
şi animale mici de rasă ce au fost prezentate timp de 3 zile pu-
blicului sighişorean în cadrul Expoziţiei Naţionale de Păsări şi
Animale Mici de Rasă la Sighişoara. De ani de zile, la început de
an, foaierul Sălii Mihai Eminescu este rezervat găinilor, iepurilor
de rasă, păsărilor de rasă şi porumbeilor ornamentali. Mihai Ţân-
ţărean preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Păsări şi Animale
Mici de Rasă Sighişoara ne-a declarat că: .„..şi anul acesta 21
de crescători, majoritatea sighişoreni au răspuns invita-
ţiei de a expune iar mulţumirea a fost cu atât mai mare
cu cât foarte mulţi sighişoreni au vizitat expoziţia. Exem-
plarele de păsări şi animale mici ale sighişorenilor au
obţinut în decembrie 2013 locul 2 pe ţară la expoziţia
naţională de gen, aşa că vizitatorii au avut ce admira
în cadrul expoziţiei. Mai mult, anul acesta în cadrul ex-

poziţiei a fost prezentată şi o pereche de păuni a căror
frumuseţe a fost admirată de toţi cei prezenţi”.
Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici de Rasă Sighi-
şoara este atestată ca cea mai veche asociaţie de profil din ţară
fiind înfiinţată în 1896, anul acesta urmând să împlinească 118
ani de la înfiinţare. De-a lungul timpului crescătorii de păsări
de curte sighişoreni reuniţi în această asociaţie au avut nume-

roase satisfacţii datorită pasiunii lor, însă n-au fost feriţi de ne-
cazuri. În jurul anului 1860 pe moşia grofului HALLERISCH din
Albeşti, lângă Sighişoara, erau crescute păsări de rasă provenite
din import, dar mai ales gât golaşe, care constituiau ineditul
gospodăriei, vizitată adesea de excursionişti şi pasionaţi din
oraş. În anul 1875 s-a organizat o expoziţie avicolă la Viena,
unde au fost prezentate pentru prima dată de către crescători
din zona noastră. Demn de remarcat din istoricul asociaţiei este
participarea acesteia la o expoziţie internaţională din Austria în
1978. „Bucurându-se de prestigiu la nivelul ţării, Asocia-
ţia Sighişoara a fost desemnată în anul 1978 să repre-
zinte ţara la expoziţia internaţională organizată la Wels
în Austria. Standul românesc prezentat de Asociaţia Si-
ghişoara cuprinzând 64 de exemplare de diferite rase şi
varietăţi, s-a bucurat de aprecierea comisiei de arbitraj
obţinând 6 medalii de aur, 7 de argint şi Marele Premiu
European”, se arată în istoricul asociaţiei. Pasiunea crescători-
lor a fost transmis peste ani , iar rezultatele crescătorilor de pă-
sări sighişoreni au continuat să apară, anul acesta ei obţinând
locul doi la competiţia naţională.

Anca Maria Radu
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IMOBILIARE CASE

VÂND casă în Albeşti pe strada Naţională
nr. 30. Casa este compusă din 3 camere
şi dependinţe, teren aferent 900 mp. şi
teren 1600 mp. cu toate utilităţile, pe
str. Podului. Tel.: 0745-310122.
VÂND casă cu 3 camere şi anexe garaj,
atelier, curte si gradina, supr. 876 mp,
casă construită în anul 1967, singur pe
curte, aproape de centru şi Cetate, zonă
frumoasă. Preţ 70000 de euro, negocia-
bil. Tel: 0740-806893. 
VÂND apartament la casă compus din 2
camere, bucătărie, baie, cămară, debara,
beci, grădină, garaj, suprafaţă locuibilă
100 mp. Preţ negociabil. Tel.: 0743-
367423 sau 0742-067796. 
VÂND casă în Albeşti str. Muzeului nr.
54 compusă din 2 apartamente primul
compus din 2 camere, bucătărie, antreu,
cămară, al doilea compus din 1 cameră,
bucătărie, antreu, cămară şi 8 arii gră-
dină. Preţ 28000 euro. Tel: 0743-177328.
VÂND apartament la casă (Str. H.
Oberth Nr. 35 Sighişoara) compus din
două camere, bucătărie, baie, beci, pod,
cu posibilitate de mansardare. Preţ
21.000 euro neg. Tel. 0721-727033. 
VÂND casă compusă din 3 apartamente:
subsol, parter, etaj şi mansardă în cen-
trul Sighişoarei la stradă. Str. 1 Decem-
brie 1918, bun pentru spaţiu comercial.
Informaţii la telefon: 0744-906673.
VÂND casă în Albeşti, 5 camere, parter
şi mansardă, cu anexe gospodăreşti,
centrală pe lemne, grădină 500 mp,
curte. Posibilitate de a locui 2 familii.
Preţ negociabil. Tel: 0757-092093.
VÂND casă, 4 camere, 2 livinguri, 3 băi
şi dependinţe, suprafaţă totală 240 mp,
construită în 2007, teren 5000 mp,  liva-
dă, viţă de vie, garaj dublu, curte pavată.
Preţ 200000 euro neg. Tel: 0760-238266.
VÂND casă în Daneş, 3 camere, bucătă-
rie, verandă cu toate utilităţile, teren
casă şi grădină total 700 mp. Preţ 38000
Euro negociabil sau schimb cu aparta-
ment în Sighişoara. Tel.: 0754-238056.
VÂND casă în Seleuş nr. 239, comuna
Daneş la preţ neg. Tel.: 0269-516235.
VÂND casă în Albeşti, str. Gării, cu 3
camere, 2 băi, living, bucătărie, pivniţă,
construită în 2007, teren total 35 de arii.
Preţ 65000 Euro. Tel: 0762-610412.
VÂND apartament la casă (Str. H.
Oberth Nr. 35 Sighişoara) compus din
două camere, bucătărie, baie, beci, pod,
cu posibilitate de mansardare. Preţ
21.000 euro negociabil. Tel.
0721727033.
VÂND casă pe str. Decebal nr. 14, cu
teren de 170 mp, casă cu 2 camere, 2
băi, 2 bucătării, 1 cămară, C.T, izolată
termic, demisol mare. Preţ 55000 de
euro. Tel: 0766-206600.
VÂND casă cu 2 camere, bucătărie, baie,
pivniţă, curte, grădină 2300 mp, str.
Română, nr. 11. Tel: 0746-684793.
VÂND casă pe str. Făgăraşului, nr. 8,
compusă din 2 camere, antreu,
bucătărie de vară, cămară, pivniţă,
coteţe, curte, grădină. Tel: 0265-777773.
VÂND sau schimb casă cu 2 camere,
baie, cămară, terasă, grădină, magazie,
bucătărie de vară sau schimb cu spaţiu
mai mare. Tel: 0265-778212 sau 0741-
356920.
VÂND casă cu 1 cameră, bucătărie, baie,
pivniţă, curte şi grădină sau schimb cu
apartament cu 2 camere, cf. I. Tel: 0751-
813702 sau 0749-571383.
VÂND casă în Sighişoara, cu 2 camere,
bucătărie, baie, cămară, pivniţă, şopron,
curte şi grădină. Preţ negociabil. Tel:
0742-607532.
VÂND casă în Ţopa nr. 99: cu 1 cameră,
living, terasă, grajd, şură, curte şi
grădină, termopane, gresie, parchet, apă
în casă şi fântână în curte. Preţ negocia-
bil. Tel: 0746-069757.
VÂND casă cu anexe cu curte, grădină,
garaj şi teren. Zonă liniştită. Tel: 0745-
268510.

VÂND casă, central, pe str. N. Iorga nr.
13, cu 2 camere, bucătărie, baie,
cămară, magazie, curte, grădină mare,
singur pe curte. Tel: 0742-973842.
VÂND casă cu 4 camere, 2 bucătării, 2
băi. Tel: 0265-775603 sau 0265-778339.
VÂND casă cu 2 camere, bucătărie,
cămară, baie sau schimb cu apartament
cu 2 camere, et. I. Tel: 0365-732348 sau
0741-140580.
VÂND casă în roşu, pe str. Vasile Lupu.
Tel: 0749-923568.
VÂND casă compusă din 2 camere,
bucătărie, hol, cămară, dependinţe, viţă
de vie, grădină, 2 familii pe curte. Preţ
20.000 de euro. Tel: 0744-609476.
VÂND casă cu 4 camere, living,
bucătărie, baie, pivniţă, curte mare,
grădină, geamuri termopane, gaz,
curent, apă, fântână în curte, singur pe
curte. Tel: 0265-771935.
VÂND casă zona ultracentrală, 154 mp,
locuibilă cu posibilitate dublă de
mansardare, casă din patrimoniu UN-
ESCO, neimpozabilă +teren. Tel.: 0756-
811864.
VÂND casă în Vînători nr. 56, compusă
din 3 camere, bucătărie, cămară,
bucătărie de vară cu suprafaţă de 10000
mp. Preţ negociabil. Tel.: 0741-103900
sau 0747-037513.
VÂND casă situată pe strada Primăverii
nr. 23, cu două apartamente: parter, 2
camere, bucătărie, baie şi hol, respectiv
etaj, 2 camere, bucătărie, hol şi anexe,
şi grădină de 400 mp. Tel.: 0741-497144.
VÂND casă, 3 camere, bucătărie, baie,
cămară, CT, izolată, pivniţă, curte, garaj
pentru două maşini, grădină 400 mp.
Sau schimb cu apartament. Tel: 0740-
169920 sau 0742-930076.
VÂND casă în cetate (zona Piaţa Cetăţii),
suprafaţă 100 mp, pod şi pivniţă, două
băi, încălzire centrală. Tel: 0748-248564.
VÂND casă cu 2 camere, curte mare,
singur pe curte, cu acces auto, parcare
păzită, zonă liniştită, termoizolată
int+ext, CT, termopane, gresie, faianţă,
parchet, bucătărie mare, instalaţii elec-
trice şi sanitare noi, cămară, pod
mansardabil, beci, grădină mare. Preţ
59000 Euro, neg. Tel.: 0726-204496.
VÂND casă în Sighişoara, str. Moţilor nr.
4 compusă din: 2 camere; bucătărie;
pivniţă şi anexe. Tel.: 0752-507872 şi
0754-321252.
VÂND urgent casă în Albeşti, 5 camere,
baie, bucătărie, cămară, verandă,
pivniţă, terasă acoperita, bucătărie de
vară, curte şi grădină, instalaţii sanitare
şi electrice noi, CT, preţ negociabil. Tel.:
0765-009063.

APARTAMENTE
4 CAMERE

VÂND apartament cu 4 camere, conf. I,
parter, zona Dumbravei. Preţ.: 45.000
Euro. Tel.: 0744-751756.

APARTAMENTE
3 CAMERE

VÂND apartament, zona Bărăgan str.
Rozelor, blocul armatei, etaj 4, bloc de
cărămidă acoperit cu ţiglă, posibilitate
de mansardare, 2 băi, balcon închis, CT,
termopane, parchet, uşă metalică,
38000 de euro. Apartamentul se vinde
cu sau fără mobilă. Tel: 0745-595533.
VĂND apartament ultracentral, cu 3 ca-
mere + mansardă, 100 mp, parchet
lemn masiv, CT, geamuri termopane.
Tel.: 0721-818695.
VÂND apartament 3 camere, ultrafini-
sat, centrală termică, bucătărie semi-
mobilată, termopane, str. Mihai Viteazu
Nr. 56, et. 2, 39500 euro neg.. Tel.: 0748-
899180.
VÂND apartament 3 camere, complet
renovat, 125 mp, zonă ultracentrală,
două băi, pod, magazie, pivniţă. Tel:
0745-033709.

VÂND apartament cu 3 camere, str. Plo-
pilor nr. 20, CT, termopane, finisat, et.
II, bloc de cărămidă. Preţ 38000 euro.
Tel: 0764-427666.
VÂND apartament cu 3 camere, garaj,
pivniţă, CT, termopane, parchet lemn, 2
băi, 2 balcoane, zona Catedrala, et. IV,
vedere spre Cetate, preţ negociabil. Tel.:
0748-232224.

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND apartament cu 2 camere, 1 bucă-
tărie, 1 debara, 1 cămară, et. I, pe str.
Plopilor nr. 2, ap. 72. Preţ negociabil.
Tel.: 0265-763125 sau 0747-972605.
VÂND apartament cu 2 camere, cf. I, et.
III, zona M. Viteazu. Preţ negociabil. Tel:
0767-746373 sau 0743-850314. 
VÂND apartament cu 2 camere, cf. 1, et.
1, uşi schimbate, lambriuri, termopane,
CT, parchet, izolat termic, pivniţă, garaj
cu canal. Preţ negociabil. Tel: 0265-
773509 sau 0748-313507.
VÂND apartament cu 2 camere,  cf. I,
CT, et. I, izolat termic, balcon închis.
Preţ 28000 de euro, negociabil. Tel:
0724-348764.
VÂND apartament 2 camere, conf. I, la
parter, str. Dumbravei, nr. 14, ap. 3, bal-
con, C.T, geamuri termopan, parchet
lemn, gresie şi faianţă. Preţ negociabil.
Tel: 0265-774075.
VÂND apartament cu 2 camere, cf. I, et.
II, termopane, CT, uşă metalica, pivniţă,
zona Bărăgan. Preţ negociabil. Tel:
0265-770261 sau 0740-382015.
VÂND apartament cu 2 camere, parter,
cf. I, bucătărie, baie, 2 holuri, îmbună-
tăţit, izolat termic, balcon închis, parter,
zona Dumbravei. Tel: 0740-617624.
VÂND apartament cu 2 camere, deco-
mandat, în Bărăgan, et. IV, îmbunătăţit,
geamuri termopan, CT, parchet, balcon
închis, uşă metalică, Preţ negociabil şi
prin programul Prima Casă. Tel: 0769-
694089 sau 0265-776053.
VÂND apartament cu 2 camere, str.
Dumbravei, nr. 58, et. IV, ap. 27. Preţ
18.000 de euro. Tel: 0748-658796 sau
0742-088758.
VÂND apartament cu 2 camere, et. II, cu
îmbunătăţiri, CT, balcon, convenabil, pe
str. Plopilor, et. II. Tel: 0741-149021.
VÂND apartament cu 2 camere în Bără-
gan, et 3, termopane, uşă metalică, gre-
sie, faianţă, parchet, CT, izolat exterior,
renovat, jaluzele, complet mobilat. Preţ
55000 Euro. Tel.: 0749-896059.
VÂND apartament cu 2 camere, cf.1, et.
3, îmbunătăţit pe strada Dumbravei
nr.10. Preţ negociabil. Tel.: 0741-103900
sau 0754-894787.
VÂND apartament 2 camere, conf II, str.
Dumbravei nr. 56 B, et. 3. Tel: 0752-
215577.
VÂND apartament 2 camere, cf I, zonă
liniştită (strada Plopilor), izolat termic,
încălzire centrală, mobilat sau nemobi-
lat. Tel: 0747-687000 sau 0746-691176.
VÂND apartament 2 camere în Cluj Na-
poca, zonă bună, construcţie nouă, 40
mp, et. I, finisat, cu loc de parcare în
proprietate, preţ 29 000 euro neg. Tel:
0720-600570.
VÂND apartament cu 2 camere str. An-
drei Şaguna nr. 24, et. 4, CT, fără alte
modificări. Preţ negociabil. Tel.: 0745-
327034. 
VÂND apartament cu 2 camere, 54 mp,
cf. 1, et. II, vizavi de pompieri, dotat cu
CT, termopane, balcon 6 m închis cu
termopane, cămară, debara, pivniţă, uşă
metalică, complet mobilat. Preţ 29000
de euro, negociabil. Tel.: 0743-081344.

GARSONIERE

VÂND garsonieră, cf. I, decomandată,
uşă metalică, termopane, C.T, gresie, fa-
ianţă, instalaţii sanitare noi, zugrăvit la-
vabil. Preţ negociabil. Tel: 0740-199312. 

VÂND garsonieră, cf. I, parter, zona Bă-
răgan. Tel: 0265-775748.
VÂND garsonieră în Bărăgan, la parter.
Preţ 16500 de euro. Tel: 0745-603735
sau 0742-765629.
VÂND apartament cu 1 cameră, cf. 1, 34
mp, CT, baie, cămară, geam termopan,
parter, zona Gării. Preţ 22.000 euro. Tel:
0265-778459 sau 0742-830751.
VÂND garsonieră în zona Bărăgan, bu-
cătăria mobilată. Preţ negociabil. Tel.:
0265-712499 sau 0760-064048.
VÂND garsonieră în Bărăgan. Tel.: 0740-
426656.
VÂND garsonieră în str. Crizantemelor
nr.10/3 Sighişoara. Tel.: 0744-629663.

IMOBILIARE DIVERSE

SCHIMB casă situată pe str. Gării cu 2
camere, hol, cămară, baie, debara, cu in-
trare prin curte comună, cu apartament
cu 2 camere în Bărăgan, diferenţă teren
de casă în Albeşti. Tel.: 0745-126515.
ÎNCHIRIEZ spaţiu comercial 50 mp, cu
toate utilităţile str. M. Viteazu nr. 115, la
E60. Tel.: 0265-772889 şi 0744-973827.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,
et. I, renovat, utilat în str. Dumbravei nr.
12. Tel.: 0743-177575.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,
mobilat, CT, termopane. Preţ negociabil.
Tel.: 0265-774714.
VÂND 1300 mp teren intravilan situat în
Albeşti, str. Codrului, cu toate utilităţile.
Tel: 0749-929054.
VÂND garaj în Corneşti, vizavi de serele
primăriei. Preţ 1700 de euro. Tel: 0740-
683515.
VÂND sau închiriez spaţiu ultracentral
având suprafaţă de 25mp cu toate
utilităţile şi dotările posibile, bun pentru
birouri, 1 cameră+baie, 1 bucătărie +
toaletă, hol. Chirie 350 euro/lună. Preţ
vânzare 35000 de euro. Tel: 0365-
731987.
VÂND spaţiu comercial, la demisol, ul-
tracentral, 140 mp, situat pe str. 1 Dec.
1918 nr. 25. Preţ.: 10500 de euro. Tel:
0746-255783 sau 0740-618484.
VÂND spaţiu comercial ultracentral, 60
mp+pod mansardabil 42 mp pe str. 1
Dec. 1918 nr. 25. Tel: 0746-255783 sau
0740-618484.
PERSOANĂ singură, femeie, primesc în
gazdă, o fată serioasă, într-un aparta-
ment cu 2 camere. Tel: 0740-815760.
VÂND teren pentru construcţii, mai sus
de mănăstire, la şosea, zonă bună cca
1666 mp. Preţ neg. Tel: 0746-310854.
VÂND teren intravilan în Albeşti, zona
Livezi, 534 mp. Tel: 0755-290468.
VÂND 4700 mp teren în Albeşti, în
capătul str. Lungă, 23 m deschidere la
drum, utilităţi la marginea terenului, cu
CF. Preţ: 5 Euro/mp. Tel: 0724-457200.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,
bucătărie, 2 băi, parter înalt, mobilat şi
cu aparatură electrocasnică, în zona
maternităţii, pe termen lung. Tel: 0740-
514959 sau 0265-771337.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere, et.
II, complet mobilat, C.T, izolat termic,
geamuri termopan, în Bărăgan. Tel:
0749-244515 sau 0754-502047.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 3 camere, pe
termen lung, izolat, mobilat şi utilat, în
zona Plopilor. Tel: 0724-463412.
SCHIMB apartament cu 2 camere cu
casă sau garsonieră. Tel.: 0744-242810.
DAU în chirie garsonieră la parter care
e şi spaţiu comercial şi apartament la
etaj. 2 vizavi de Rompetrol. cu două
camere, ambele cf. I. Tel.: 0740-688312.
CUMPĂR urgent 300-10000 mp de teren
- pământ în Albeşti - Sighişoara Mureş,
preferabil intravilan dar poate fi şi ex-
travilan agricol, cu utilităţi la maxim
400 ml. Suport taxele tranzacţiei (no-
tariat). Ofer între 1 euro şi maxim 5
euro/mp. Tel.: 0760-906264.
SCHIMB casă situată în str. Gării
compusă din 2 camere, hol, cămară,
baie, debara, cu intrare prin curte
comună cu apartament cu 2 camere în
Bărăgan. Ofer ca diferenţă un teren de
casă situat în Livezi (Albeşti). Tel.: 0745-
126515.

ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,
C.T, cf. I, str. A. Şaguna nr. 26 C, et. III,
ap. 15. Tel: 0721-673304.
ÎNCHIRIEZ spaţiu comercial cu toate
utilităţile, 72 mp, cu utilizări multiple,
preţ minim. Tel: 0265-771180.
CUMPĂR urgent 300-10000 mp de teren
- pământ în Albeşti - Sighişoara Mureş,
preferabil intravilan dar poate fi şi ex-
travilan agricol, cu utilităţi la maxim
400 ml. Suport taxele tranzacţiei (no-
tariat). Ofer între 1 euro şi maxim 5
euro/mp. Tel.: 0760-906264.

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂND pian Yamaha YPT-220, 61 de
clape mărime reală, 361 voci, 100 stiluri
de acompaniament, 102 cântece, funcţie
de conectare la PC. Garanţie 1 an. Preţ
negociabil. Tel.: 0745-678584.
VÂND două jaluzele verticale la preţ ne-
gociabil. Tel.: 0745-303038.
VÂND laptop Asus K53-3A, CPU AMD A6
Liano, 6,8 GHz total, 6 GB RAM, HDD
640 GB, 2 plăci video în crossfire, cu
Windows 7 preinstalat. Preţ 1.100 lei,
negociabil. Tel. 0743-177311.
VÂND calculator HP cu procesor Intel
Pentium 2,2 GHz,1 Gb RAM DDR, HDD
40 GB,CD-ROM cu monitor HP de 15
inchi, mouse si tastatura inclus. Pret
300 lei. Tel.: 0748-297378.
VÂND calculator Dell Optiplex cu proce-
sor Intel Pentium D dual core 2,8 GHz,
1 GB RAM DDR 2, HDD 80 GB, CD-
ROM, mouse si tastatura inclus. Pret
400 lei. Tel.: 0748-297378.
VÂND telefon Nokia 7210, stare bună,
cu accesorii la preţ negociabil. Tel.:
0745-303038.
VÂND pat cu saltea de 1 persoană cum-
părat de la Lems. Preţ 350 lei. Tel. 0751-
975410.
VÂND 2 roţi din lemn (de căruţă) ca şi
ornament pentru curte/grădină; vând
casetofon auto Blaupunkt, preţ 60 de lei.
Tel: 0265-776505 sau 0753-783870.
VÂND cărţi vechi beletristice în limba
maghiară, cărucior copil, leagăn copil,
plăci pick-up, 3 buc. plăci PAL cu mela-
mină 100/70 cm, maşină de croşetat ma-
nual. Tel: 0365-731916 şi 0729-013139.
VÂND acvariu în forma hexagonală, 80
litri, 60X30X45 cm cu capac din mate-
rial plastic, neon şi filtru intern. Preţ
275 lei. Tel.: 0764-427663.
VÂND aţă macrame, sculuri şi bobine,
diferite modele desenate pe pânză, scule
diferite, plăcuţe videa, bune şi pentru
potcovit cai. Vând ieftin. Tel: 0265-
775810.
VÂND rachiu de cazan, fân şi otavă. Tel:
0743-319379.
VÂND convector din import, capacitate
0,25 mc, cu evacuare la coş, se mon-
tează pe perete şi tuburi plastic 110/6 m,
4 buc. Tel: 0746-117778.
VÂND covor persan 2.50-3.50 mp, cuier
şi maşină de cusut Veritas. Tel: 0265-
775748.
VÂND aparat măsurat tensiunea, ger-
man, enciclopedia medicală Larouse, TV
color Noriko, bicicletă femei nouă, că-
rucior greutăţi cu roţi de bicicletă, cojoc
şi scurtă de piele pt femei, din Egipt,
cizme cauciuc noi, mărimea 43. Tel:
0265-775361.
VÂND fân + lucernă, cca. 2500 kg, în
Brădeni. Tel: 0745-490726.
VÂND pat dublu, 1,80 m, stare foarte
bună. Tel.: 0764-427666.
VÂND diverse obiecte mobilier, convec-
tor ,aragaz. Preţuri negociabile. Tel:
0745-268510.
VÂND 2 geamuri termopan second
hand, 1 se deschide, 1 nu, 150/90 cm +
jaluzele vertical. Preţ: 700 ron. Tel.:
0265-427877.
VÂND 2 telefoane Samsung GT-E1200
noi. Monitor 17“ Flat, 2 boxe calculator,
glob cu becuri (orgă lumini) nou. Tel.:
0751-512224.
VÂND vin de casă roşu. Preţ: 5 lei/l. Tel.:
0756-835811.
CUMPĂR sobă de încălzit pe lemne. Tel.:
0265-775709.

MICA

PUBLICITATE

Anunţurile de mică publicitate sunt publicate GRATUIT
şi online la adresa: www.redactiajsr.wordpress.com/

Librăria Filantropia
Cărţi

Papetărie
Artizanat

Str. 1 Decembrie 1918
(lângă Colegiul Naţional “Mircea Eliade”)

COLIMAR
vă aşteaptă  cu  o  gamă

var ia tă  de  produse  la

pre ţur i  acces ib i le !

Sighişoara, str. H. Teculescu nr.58

Peter Pan

Un magazin ca-n poveşti



9 JSR - săptămâna 19 - 25 februarie 2014                           PUBLICITATE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: jsr@teleson.ro; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

VÂND pătuţ pentru fetiţe cărucior sport
în stare foarte bună. Tel.: 0740-588632.
VÂND pat 3,2/2 m. Tel: 0755-290468.
CUMPĂR găini tinere pestriţe. Tel:
0265-775361.
VÂND motosăpătoare. Tel: 0265-773074
VÂND utilaje agricole (tractoare, prese
de balotat de diverse capacităţi, greble
şi cositoare mecanice), preţuri compe-
titive. Tel: 0745-397505.
VÂND jantă + cauciuc mixt (Dacia
1307), preţ 250 lei; luneta auto (Dacia
1300), preţ 100 lei, geam lateral, preţ 50
lei; parbriz auto, preţ 100 lei. Navete
1/12+sticle 1 1. de apă minerala.  Navete
1/20 sau 1/24 simple fără sticle. Preţ 4
lei. Rafturi metalice (din cornier de di-

ferite dimensiuni). Preţ 100 lei, nego-
ciabil, aparat producţie sifon „Carbonic”
1500 lei, copiator SHARP 2027, preţ 650
lei, copiator SHARP 7800, preţ 350 lei,
convector „FEG”, 180 mc racord la coş,
350 lei. Tel: 0721-254195; 0765-156653.

AUTO

VÂND Opel Astra Caravan. Motor 1600
cmc, an fabricaţie 1995. Stare bună.
Preţ 1600 Euro neg. Tel.: 0743-177328.
VÂND Opel Corsa fabricat în 2001,
motor diesel 1.7 în stare impecabilă.
Preţ 2500 Euro. Tel.: 0744-203597.
VÂND Opel Zafira an 2001, benzină 1.8

cc, 125 CP, închidere centralizată, 4
geamuri electrice, oglinzi electrice şi
încălzite, AC, comenzi audio pe volan,
distribuţia schimbată, jante aluminiu
cu anvelope de vară şi de iarnă cu jante
de tablă. Preţ neg. Tel: 0745-313976.
VÂND VW Touran 2.0, an fabr. 2006, full
option, preţ 6200 euro negociabil. Tel:
0745-397505.
VÂND Fiat Punto, an fabricaţie 1997,
Motor 1242 cmc, 85CP, 63KW, închi-
dere centralizată pe cheie, geamuri
electrice, jante aliaj, CD-Player. Preţ ne-
gociabil. Tel.: 0754-903664.
VÂND Opel Corsa B din 1998 stare im-
pecabilă, închidere centralizată, plane-
tare noi, frâne noi. 125000 Km la bord.

Motor Ecotec 973 cmc. pe benzină.
Preţ 1500 Euro neg. Tel.: 0748-297378.
VÂND cârlig de remorcare şi port-bagaj,
originale Ford Escort, la preţuri avan-
tajoase. Tel: 0265-773459; 0740-684344.
VÂND Mercedes Vito mixt, înmatriculat,
an fabr. 2000. Tel: 0265-778212 sau
0755-260596.
VÂND 4 cauciucuri cu jante de alumi-
niu, pentru Dacia. Tel: 0746-684793.

DIVERSE

CAUT de lucru în Sighişoara ca distri-
buitor de ziare, promoţii publicitare
sau facturi. Tel: 0756-671969.

ÎNGRIJESC persoane în vârstă sau cu
handicap, la domiciliul acestora 2-3
ore pe zi. Rog seriozitate. Tel.: 0745-
152800.
ÎNGRIJESC şi supraveghez, la nevoie
pe timp nelimitat, persoane în vârstă
în Sighişoara, Albeşti, Boiu, Ţopa. Re-
compensă negociabilă. Tel: 0756-
054538.
ANGAJEZ vânzătoare la magazin de ar-
tizanat în Cetate cu salariu atractiv..
Tel: 0745-838892.
PENSIONARĂ fără obligaţii, doresc să
îngrijesc persoane vârstnice (am expe-
rienţă în acest domeniu). Tel: 0740-
574034.

S.C. KERMET S.R.L. SIGHIŞOARA
Firmă producătoare de porţi, garduri, copertine,
balustrade şi alte elemente din fier forjat. Toate
produsele sunt lucrate manual.
Pentru informaţii şi comenzi vă rugăm să sunaţi
la numărul de telefon: 0744 783 058.

www.kermetsighisoara.wordpress.com

Hotel Cavaler angajează barman/ospătar
Relaţii suplimentare între orele

10.00 - 18.00 şi la telefon 0748 514 990.

Firma ŢOMPI execută lucrări de construcţii la
preţ negociabil. Ridicare casă la roşu, faianţare,

reparaţii acoperiş, izolaţii exterior cu
polistiren, tencuieli şi zugraveli.

Telefon 0767 023 590.

Hotel Cavaler angajează maseur la
Centru SPA din incinta hotelului. 

Relaţii suplimentare la recepţia hotelului sau la
numărul de telefon: 0744 518 071.

Magazinul TELESON vă oferă o gamă variată de produse: 
componente PC, periferice, baterii, cabluri,

electronice şi elecrocasnice la cele mai mici preţuri. 
Vă aşteptăm la magazinul TELESON,

str. Mihai Viteazu nr. 40.
TV Hyundai 19” - doar 599,99 lei

Smart TV Orion 19” - doar 699,99 lei

OFERTA
SĂPTĂMÂNII

VÂND urgent teren construcţie casă în
Sighişoara, str. Aurel Vlaicu, lângă Mănastire. 
Terenul sa află langă drum şi este la acelaşi

nivel cu drumul. Preţ negociabil. 
Informaţii la tel.: 0722-436055.

Fiscul vrea să renunţe la
scrisori şi să notifice

restanţierii prin SMS-uri
Românii care au datorii la Bugetul de Stat vor primi SMS-uri cu
notificări. Astfel vrea Fiscul să înlocuiască notificările trimise
acum prin poştă. De asemenea, ANAF va oferi aplicaţii pentru
smartphone-uri, astfel încât contribuabilii să aibă acces cât mai
uşor la informaţii legate de plata taxelor la stat. Acestea sunt
doar câteva dintre planurile prin care ANAF îşi propune, până
în 2017, creşterea până la 92% a proporţiei contribuabililor care

îşi declară singuri toate veniturile obţinute şi prin care gradul
de conformare voluntară la plată va ajunge la 85%.
„Pe viitor, persoanele fizice vor putea fi notificate prin
SMS, în locul variantei trimiterii unii aviz prin poştă”, au
explicat surse din ANAF. Desigur, este vorba despre con-
tribuabilii care şi-au precizat numărul de telefon în for-
mularele depuse la ANAF. Tot pentru a creşte nivelul
încasărilor, ANAF va continua să simplifice declaraţiile
fiscale, anunţând „reproiectarea formularelor de decla-
raţii fiscale în vederea facilitării completării acestora de
către contribuabili”, dar şi „crearea condiţiilor tehnice
şi procedurale pentru plata obligaţiilor fiscale prin toate
instrumentele bancare”. Ionela Costea

Pierdut Certificat Constatator emis pentru S.C. Vionela
Com SRL, J26/998/1993, RO 3800520. Îl declar nul.

Se angajează agent vânzări şi promoter.
Se cer bune abilităţi de comunicare şi planificare.

Experienţa anterioară în vânzări produse şi servicii
nu este obligatorie dar poate reprezenta un avantaj.

CV-urile se transmit la adresa de mail:
angajarisig@gmail.com

Pierdut Certificat Constatator nr. 15994/10.04.2013
eliberat pentru I.I. GODGEA RODICA. Îl declar nul.

A fost ziua numărului de
urgenţă 112. Suntem

fruntaşi la apeluri false
Săptămâna trecută a fost marcată Ziua numărului de urgenţă 112.
În fiecare an, în data de 11 februarie europenii sărbătoresc Ziua
numărului unic de urgenţă 112. Parlamentul European şi Comi-
sia Europeană au declarat ziua de 11 februarie, „Ziua Număru-
lui European de Urgenţă – 112”, în încercarea de a aduce la
cunoştinţa publicului larg informaţii despre acest serviciu şi de
a determina autorităţile naţionale să sporească capacităţile plu-
rilingve în interiorul acestuia. Numărul european de urgenţă 112
a fost lansat în 1991 pentru a oferi un serviciu unic pentru ape-
lurile de urgenţă disponibil în toate Statele Membre ale U.E., în
plus faţă de numerele naţionale de urgenţă, cu scopul de a spori
disponibilitatea serviciilor de urgenţă, în special pentru persoa-
nele care călătoresc în Statele Uniunii Europene. Începând cu
1998, Statele Membre ale U.E. sunt obligate, în temeiul regle-
mentărilor comunitare, să garanteze că toţi utilizatorii serviciilor
de telefonie fixă şi mobilă pot apela gratuit serviciul 112. Din
anul 2003, operatorii de telecomunicaţii au obligaţia de a furniza
serviciilor de urgenţă informaţii privind localizarea apelantului
pentru ca acestea să poată ajunge rapid la victimele accidentelor.
Din decembrie 2008, cetăţenii Uniunii Europene au posibilitatea
de a apela gratuit la serviciile de urgenţă din orice punct al Uni-
unii Europene formând 112, atât de la telefoanele mobile, cât şi
de la cele fixe. În România, utilizarea centrelor de preluare a ape-
lurilor de urgenţă, a început în Bucureşti, în iunie 2004, şi s-a
încheiat cu judeţul Tulcea, în martie 2005. În aprilie 2005, Siste-

mul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) 112 a de-
venit operaţional la nivelul întregii ţări.
Sistemul asigură cooperarea între agenţiile specializate de inter-
venţie ale Poliţiei, Pompierilor, Ambulanţei, SMURD şi Jandar-
meriei care au obligaţia de a asigura intervenţia la urgenţe.
Numărul unic pentru apelurile de urgenţă 112, se apelează
atunci când este necesară intervenţia agenţiilor specializate de
intervenţie, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în
care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului,
ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul. Nu-
mărul 112 este gratuit si poate fi apelat de pe orice telefon fix
sau mobil în România şi întreaga Uniune Europeană.
Cum funcţionează SNUAU 112
Prin 112 există o singură cale de comunicare ce  activează  si-
multan toate serviciile implicate în rezolvarea urgenţelor. Utili-
zarea eficientă a resurselor materiale şi umane implicate în
rezolvarea urgenţelor  micşorează considerabil timpul de inter-
venţie.
Modalitatea de procesare a cazurilor:
1. un cetăţean apelează 112 pentru a semnala o urgenţă;
2. sistemul identifică numărul de telefon al persoanei care a sem-
nalat cazul;
3. se determină numele şi adresa abonatului postului telefonic
prin căutare automată în baza de date (la fel se procedează şi în
ţările Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, fiind o măsură nece-
sară pentru aflarea veridicităţii apelului);
4. operatorul cere apelantului date despre natura cazului;
5. se transmit toate datele la dispeceratele Poliţiei, Ambulanţei
şi Pompierilor, în funcţie de natura cazului (această operaţiune
se realizează în 2-3 secunde);
6. dispecerii stabilesc rapid mijloacele de intervenţie care parti-

cipă la soluţionarea cazului, având la dispoziţie aplicaţia AVL (Lo-
calizare Automată a Vehiculelor);
7. pe harta din fiecare dispecerat se afişează conexiunea caz -
mijloace de intervenţie;
8. dacă este nevoie de intervenţia tuturor agenţiilor, datele ca-
zului le sunt transmise simultan, în maximum 2-3 secunde.
Dacă sunaţi la 112 trebuie să anunţaţi ce urgenţă aveţi, locul eve-
nimentului, unde vă aflaţi, e la ce număr de telefon sunaţi, cum
vă numiţi. În condiţiile în care un apel la 112 poate salva o viaţă,
judeţul Mureş se află pe locul 2 la nivel naţional în ceea ce pri-
veşte apelurile false la numărul unic de urgenţă. Astfel, anul tre-
cut, la numărul unic de urgenţă 112 din judeţul Mureş au fost
primite 599.109 apeluri, dintre care 21,20% au fost reale şi 78,80
% false. Majoritatea apelurilor false şi abuzive provin de la copii,
tineri, persoane cu probleme psihice şi sunt în mare parte reali-
zate de pe cartele prepay. Autorităţile fac apel la cei care sună
abuziv să nu încarce inutil liniile de urgenţă 112, întrucât un apel
fals poate duce la pierderea unei vieţi.

Anca Maria Radu
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Câştigătorii concursului

Invitaţie la Hotel Cavaler Spa & Wellness

Câştigătorii vor decupa acest talon şi se vor prezenta la 
Recepţia Spa & Wellness din cadrul Hotelului Cavaler, cu acesta

şi cu Cartea de Identitate, în perioada: 24.02.2014 - 28.02.2014.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE GRATUITĂ

Numele şi prenumele: ____________________________________
Anunţ:_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
Adresa, telefon: _________________________________________
_______________________________________________________
Semnătura: ________________

anunţ nou          anunţ modificat          anunţ în continuare

Vă rugăm să completaţi
una din cele trei căsuţe.

JURNALUL SIGHIŞOARA REPORTER publică gratuit, pentru persoane fizice, pe bază de talon, anunţuri de mică publicitate. Depundeţi taloanele
completate citeţ şi fără omisiuni (adresă, nume complet, număr telefon), în una din cutiile instalate la: Librăria Hyperion, S.C. TELESON S.R.L.
(la casierie str. M. Viteazu nr. 40), chioşcul de ziare din Corneşti (vizavi de spital), magazinul Lotus (statia de autobuz stadion), prin poştă la
adresa redacţiei str. Mihai Viteazu, nr. 40 sau prin e-mail pe adresa: redactiajsr@yahoo.com, până cel târziu luni, ora 10.00. 

Redacţia nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul anunţurilor
publicate de către solicitanţi. Nu se admit copii xerox.

839CONCURS
2 INVITAŢII  LA Hotel Cavaler Spa & Wellness

Hotel**** Cavaler
şi Jurnalul Sighişoara Reporter

vă invită la
Spa & Wellness

Nume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume............................................. Vârsta ............

Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon  .........................................

839

839

Completaţi şi câştigaţi

În atenţia utilizatorilor serviciului 
Anunţuri de Mică Publicitate

al săptămânalului Jurnalul Sighişoara Reporter

Întrucât au intervenit unele schimbări la nivelul redacţiei Jurnalul Sighişoara Reporter şi pentru
eficientizarea colaborării între publicaţia noastră şi utilizatorii serviciului Anunţuri de Mică Pu-
blicitate al ziarului, rugăm pe toţi cei ce vor să publice anunţuri În Jurnalul Sighişoara reporter
să ia la cunoştinţă şi să respecte prevederile Regulamentului de mai jos.
Regulament pentru primirea şi publicarea anunţurilor de mică publicitate în JS Reporter:
1. Anunţurile de mică publicitate (denumite în continuare anunţuri) se publică gratuit în paginile
Jurnalul Sighişoara Reporter DOAR pentru persoanele fizice. Anunţurile pentru oferirea de ser-
vicii, angajări, vînzări, licitaţii, acord de mediu, etc. transmise de persoane juridice şi persoanele
fizice autorizate (PFA) se tarifează în funcţie de suprafaţa ocupată şi sunt publicate în chenar se-
parat. Anunţurile pentru pierderea de acte sau documente se tarifează pentru toţi utilizatorii.
2. Pentru publicarea anunţurilor gratuite este necesară completarea Talonului de Mică Publicitate
Gratuită care se găseşte la pagina 10 a publicaţiei.                                                                                                                                    
3. Talonul trebuie completat citeţ, fără omisiuni, în limita a 15 cuvinte şi depus la una din cutiile
instalate la Librăria Hyperion, chioşcul de ziare din Corneşti, Lotus sau casieria Teleson (M. Vi-
teazu 40) până cel târziu luni, ora 10.00. Taloanele depuse după această oră vor fi publicate în
în numărul din săptămâna următoare.                                                                                                                              
4. Utilizatorii mai pot trimite anunţuri la adresele de e-mail a publicaţiei (jsr@teleson.ro şi
redactiajsr@yahoo.com) care vor fi publicate în funcţie de spaţiul rămas. Prioritate au taloanele.                                                                                                               
5. Utilizatorii care doresc ca anunţul lor să apară de mai multe ori, vor trebui să completeze ta-
lonul în fiecare săptămână şi să bifeze pe talon căsuţa „anunţ în continuare”. În caz contrar, la
reactualizarea paginii de mică publicitate, anunţul va fi eliminat.                                                                                                                                               
6. Utilizatorii care transmit anunţurile prin e-mail vor trebui să reconfirme săptămânal pânâ luni
la ora 10, dacă anunţul lor va fi publicat în continuare. În caz contrar, la reactualizarea paginii
de mică publicitate, anunţul va fi eliminat.                                                                                                                                                                                
7. Utilizatorii care au publicat anunţuri şi doresc să le modifice trebuie să bifeze pe talon căsuţa
„anunţ modificat”.                                                                                                                                                                                    
8. Pentru anunţurile noi se va bifa căsuţa „anunţ nou”.                                                                                                      
9. Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor transmise de utilizatori
sau pentru eventualele erori apărute la adresele de contact sau numere de telefon. 
10. Redacţia îşi rezervă dreptul să nu publice anuţurile care nu respectă prevederile de mai sus,
care au un conţinut necorespunzător sau care sunt scrise ilizibil.

REDACŢIA JSR

Completaţi şi câştigaţi

1 abonament pentru luna martie 2014
Nume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume............................................. Vârsta ............

Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon  .........................................

839CONCURS

Regulament de participare la concursul 
„Invitaţie la Hotel Cavaler Spa & Wellness”

1. Completaţi cât mai citeţ talonul de participare la concurs cu numele şi adresa completă, aşa
cum apare în cartea de identitate.
2. Depuneţi talonul la unul dintre punctele unde se colectează şi taloanele de mica publicitate
ale publicaţiei noastre.
3. Câştigătorii (doi în fiecare săptămână) vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi şi vor fi anunţaţi
în numărul următor al Jurnalului Sighişoara Reporter.
4. Câştigătorii vor decupa din ziar talonul cu numele şi adresa (în care trebuie să apară obliga-
toriu şi perioada de valabilitate) şi se vor prezenta la „Recepţia Spa & Wellness din cadrul
Hotelului Cavaler” (str. Consiliul Europei nr. 6) cu aceasta şi cu cartea de identitate, doar în
intervalul de timp precizat în talon (la rubrica valabil de la... până la...).
5. Câştigătorii concursului obţin, concret, 1 (una) intrare gratuită pentru o persoană la „Spa
& Wellness Hotel Cavaler”
6. Atenţie! Câştigătorii trebuie să se prezinte la „Spa & Wellness Hotel Cavaler” în intervalul
precizat pe talon.
7. Cei care nu utilizează talonul în intervalul de timp sus amintit nu-l mai pot utiliza ulterior.
Nu se admit excepţii!
8. Talonul, fiind nominal, nu poate fi transmis unei alte persoane. Prin urmare, vor beneficia
de serviciile care fac obiectul concursului doar persoanele care au câştigat concursul în săptă-
mâna respectivă.
9. Câştigătorii beneficiază de serviciile care fac obiectul concursului o singură dată, în oricare
din zilele din perioada de valabilitate a unui talon câştigător, cu excepţia zilelor în care „Spa
& Wellness Hotel Cavaler”este închis.
10. Câştigătorii sunt de acord cu celelate reguli ale „Spa & Wellness Hotel Cavaler”.  Alte de-
talii se stabilesc de comun acord cu prestatorul. Redacţia JSR

Câştigătorul unui abonament

pentru 1 lună oferit de JSR:

D-na Diţă Camelia
Sighişoara, str. Plopilor nr. 23

Pentru ridicarea ziarului câştigătorul se va prezenta la sediul redacţiei Jurnalul Sighişoara 

Reporter, str. M. Viteazu, nr.40 (Casieria Teleson) miercuri, 5 martie, orele 09.00 - 15.00

Prognoza meteo pentru zona
Sighişoara în săptămâna 

19.02 - 25.02.2014

Miercuri 19 februarie: Cer parţial înnorat, temperatura medie 14 C
Joi 20 februarie: Cer înnorat, temperatura medie 13 C

Vineri 21 februarie: Cer  înnorat, temperatura medie 12 C
Sâmbătă 22 februarie: Cer  înnorat, temperatura medie 12 C
Duminică 23 februarie: Ploaie slabă, temperatura medie 3 C
Luni 24 februarie: Mai mult senin, temperatura medie 6 C
Marţi 25 februarie: Mai mult senin, temperatura medie 6 C

Notă: Datele prezentate au caracter orientativ

1. Şerbănescu Emanuela Sighişoara, str. Gării 5A, bl. 114/56 

2. Türk Anne Sighişoara, str. Horia Teculescu
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14:00 Telejurnal
14:30 Rugby: Romania-Spania 
16:30 Olimpiada veseliei
17:00 JO de Iarnă 2014
20:00 Piratul yankeu 
21:30 Telejurnal 
22:30 Culoarul morţii 
22:30 Oraşul tăcerii
01:40 JO de Iarnă 2014 
03:40 Telejurnal
04:55 Sport      

06:00 Observator
09:00 Piraţii din Caraibe
12:30 Întâmplări hazlii
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 
17:00 Mireasă pentru fiul meu
19:00 Observator
20:30 Te cunosc de undeva!
00:00 Ultimul asasin  
02:00 Străini printre noi     

14:00 JO de Iarnă 2014
17:00 Tezaur folcloric
17:30 Lozul cel mare 
18:00 JO de Iarnă 2014
20:30 Festivalul de Circ 
21:30 Telejurnal 
22:30 Crimă în direct
00:10 JO de Iarnă 2014
02:10 Festivalul de Circ
03:00 Telejurnal  
03:50 Universul credinţei 

06:00 Observator
09:00 Te cunosc de undeva!
12:30 Întâmplări hazlii 
13:00 Observator 
14:00 Fotbal 
16:00 Observator 
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator 
20:30 Numărul patru 
22:45 Crocodile Dundee în LA
00:45 Cartea groazei

08:30 Campionul
10:30 Teo Show 
12:30 Ştirile Kanal D
13:00 Teleshopping
13:30 WOWbiz
16:00 D-Paparazzi
16:45 Paradisul în direct
18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile Kanal D 
21:00 McBain 
23:00 David Gale  

11:30 Omul supersonic 
13:30 Cireaşa de pe tort
14:30 Eurobox 
15:00 Şi eu m-am născut în... 
16:00 Dragon Boys 
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Armageddon 
23:30 După faptă şi răsplată 
00:30 NCIS: Anchetă militară  

12:30 Ştirile Kanal D
13:00 Teleshopping 
13:30 WOWbiz
15:00 Bingo România 
17:15 Asta-i România! 
18:45 Ştirea zilei 
19:00 Ştirile Kanal D
19:45 D-Paparazzi
20:30 Ochii din umbră 
22:00 Instrucţia 
00:00 Ştirile Kanal D 

12:00 Luana Show
13:00 Mondenii
14:00 Cireaşa de pe tort
15:00 Killer Karaoke
16:00 Dragon Boys 
18:00 Focus 18 
19:30 Cireaşa de pe tort 
20:30 Schimb de mame
22:00 Ajutor! Vreau să slăbesc!
23:30 NCIS: Anchetă militară
00:30 NCIS: Anchetă militară

05:30 La Măruţă
07:00 Ştirile Pro TV 
10:00 I Like IT
10:45 O relaţie dulce şi picantă
13:00 Ştirile Pro TV 
13:15 La Măruţă (reluare)
14:30 Strălucire 
16:30 Românii au talent
19:00 Ştirile Pro TV 
20:30 Teroare în Paris 
22:30 Machete        

09:30 Ciclism 
10:30 Speedway
11:30 Ciclism
12:45 Fotbal
14:30 Fotbal
16:45 Fotbal
19:00 Fotbal
21:30 Sporturi de contact
23:00 Omnisport
23:30 Sporturi de iarnă
00:00 Speedway       

07:00 Ştirile Pro TV
10:00 După 20 de ani
11:00 Strălucire 
13:00 Ştirile Pro TV
13:05 Apropo TV
14:00 Naşa 
16:00 Bascheţii fermecaţii  
18:00 România, te iubesc!
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 X-Men 2 
23:30 Tărâmul libertăţii     

05:45 Superbike  
09:00 Călărie
11:00 Superbike
11:45 Supersport
12:15 Superbike
13:00 Fotbal
14:30 Fotbal
17:30 Fotbal
20:00 Box
21:00 Sporturi de iarnă
22:15 Supersport

RECOMANDĂRI TV DE WEEK-END
KANAL DTVR 1 PRO TV

PRIMA TVANTENA 1 EUROSPORT

KANAL DTVR 1 PRO TV

PRIMA TVANTENA 1 EUROSPORT

d
um

in
ic

ă
 2

3
 f

e
b

ru
a

ri
e

 2
0

1
4

sâ
m

b
ă

tă
 2

2
 f

e
b

ru
a

ri
e

2
0

1
4

Berbec - Berbecii trec printr-o perioadă excelentă din punct de vedere senti-
mental. Vor simţi că au găsit, în sfârşit ceea ce căutau, iar pentru cei cu relaţii
stabile se va pune chiar problema căsătoriei. Nici de bani nu se vor putea
plânge: încet şi sigur, îşi vor atinge scopurile.           
Taur - Săptămâna Taurilor va fi una destul de confuză în privinţa planurilor de
viitor. Din toate părţile se ivesc atât oportunităţi favorabile, cât şi piedici. Le
va fi greu să-şi aleagă drumul singuri.               
Gemeni - Astrele sunt iarăşi generoase în ceea ce-i priveşte pe Gemeni. Vor
reuşi să ducă la îndeplinire tot ce-şi pun în gând în aceste zile. În dragoste,
surprizele plăcute se ţin în lanţ şi toate conflictele sunt lăsate în plan secund.     
Rac - Săptămâna Racilor va fi una plină de contradicţii. Vor primi veşti foarte
proaste, compensate de altele foarte bune, un adevărat carusel emoţional.
O decepţie în dragoste va fi urmată de întâlnirea unei persoane deosebite.
Momentele de singurătate vor fi înlăturate de vizita unui prieten bun.    
Leu - Ocazii nesperate pentru Lei, mai ales în profesie. Nu vor fi nevoiţi să
caute, pentru că le vor bate oportunităţile la uşă. Şeful a remarcat performan-
tele lor şi vrea să le ofere o şansa. Nu e bine să-şi tulbure apele la serviciu.         
Fecioară - Fecioarele vor fi cam nemulţumite de cum decurge relaţia de cuplu.
Vor fi tentate să-şi copleşească partenerul cu reproşuri, să se plângă continuu
de toate nimicurile şi chiar să ceară un time-out.                         
Balanţă - Balanţele vor avea o perioadă încărcată: li se vor da o mulţime de
sarcini profesionale dificile şi li se va cere să-şi demonstreze capacităţile. Dacă
se achită onorabil de îndatoriri, pot spera la o mărire de salariu.         
Scorpion - Pe Scorpioni îi aşteaptă, o perioadă grea sub toate aspectele.
Necazuri financiare neprevăzute le vor da planurile peste cap. Banii vor fi preo-
cuparea lor principală în următoarele zile, vor fi nevoiţi să strângă cureaua.          
Săgetător - Săptămâna Săgetătorilor debutează cu nelinişti pe plan financiar.
Datorii, facturi restanţe, taxe, toate se vor acumula şi le vor da impresia că
nu o vor mai scoate niciodată la capat.                                        
Capricorn - Pentru Capricorni, urmează o perioadă cu multe provocări pe plan
profesional. Vor avea de dat teste, de susţinut interviuri, de prezentat proiecte.
În ciuda firii lor relaxate, vor trece prin emoţii care le-ar putea afecta munca.      
Vărsător - Vărsătorii vor fi tentaţi în următoarele zile să mai arunce o privire
pe ici-colo, să flirteze şi să caute confirmarea sex-appeal-ului lor la alte per-
soane decât partenerul de cuplu.                       
Peşti - Deşi nu ţin de obicei să fie centrul atenţiei, acum se vor simţi cu ade-
vărat eclipsaţi de partener pe plan social şi chiar vor intra într-o competiţie
mută care nu-şi are locul într-o relaţie de dragoste.        

L Echipa M V E Î G Pct.
1 Steaua 18 12 6 0 40 - 12 42
2 Astra Giurgiu 19 13 3 3 45 - 19 42
3 Petrolul Ploieşti 19 11 7 1 29 - 11 40
4 Pandurii Tg. Jiu 19 10 4 5 41 - 23 34
5 Dinamo 19 9 5 5 28 - 16 32
6 F.C. Vaslui 19 8 5 6 21 - 15 29
7 C.F.R. Cluj 19 7 7 5 26 - 21 28
8 Gaz Metan Mediaş 19 7 6 6 23 - 21 27
9 Ceahlăul Piatra Neamţ 19 7 6 6 19 - 18 27
10 Concordia Chiajna 19 7 4 8 22 - 17 25
11 A.C.S. Poli Timişoara 19 6 4 9 17 - 24 22
12 F.C. Botoşani 19 5 5 9 17 - 31 20
13 Săgeata Năvodari 19 5 4 10 18 - 38 19
14 Viitorul Constanţa 19 4 6 9 13 - 31 18
15 Oţelul Galaţi 19 5 3 11 21 - 35 18
16 U Cluj 18 4 4 10 16 - 32 16
17 F.C. Braşov 19 3 7 9 18 - 26 16
18 Corona Braşov 19 2 4 13 14 - 31 10

Clasament Liga I - după etapa a XIX-a

21.02.2014 ora 18:00 Săgeata Năvodari - F.C. Botoşani Digi Sport 1

21.02.2014 ora 20:30 Astra Giurgiu - Corona Braşov Digi Sport 1

22.02.2014 ora 19:00 Oţelul Galaţi - Pandurii Tg. Jiu Digi Sport 1

23.02.2014 ora 14:00 Dinamo Viitorul Constanţa Antena1/Dolce

23.02.2014 ora 18:00 C.F.R. Cluj - F.C. Vaslui Digi Sport 1

23.02.2014 ora 20:30 F.C. Braşov - Petrolul Ploieşti Digi Sport 1

24.02.2014 ora 18:00 Ceahlăul Piatra Neamţ - U Cluj Digi Sport 1

24.02.2014 ora 19:30 Concordia Chiajna - Steaua Dolce Sport

24.02.2014 ora 20:30 Gaz Metan Mediaş - A.C.S. Poli Timişoara Digi Sport 1

Programul etapei a XX-a - Liga I Ediţia 2013/2014
Corona Braşov 1 - 0 Ceahlăul Piatra Neamţ

Viitorul Constanţa 1 - 1 Concordia Chiajna
F.C. Vaslui 1 - 1 Dinamo

A.C.S. Poli Timişoara 1 - 0 C.F.R. Cluj
Steaua 3 - 1 Astra Giurgiu

F.C. Botoşani 2 - 2 Gaz Metan Mediaş
Săgeata Năvodari 0 - 0 F.C. Braşov

U Cluj 1 - 0  Oţelul Galaţi
Pandurii Tg. Jiu 0 - 1 Petrolul Ploieşti

Rezultatele etapei a XIX-a - Liga I 

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Creşte limita de viteză în oraş şi
pe drumurile europene!

Vitezomanii s-ar putea bucura de la mijlocul acestui an, pentru
că senatorii au de gând să modifice Codul Rutier, punând noi
limite de viteza în anumite zone. De parcă numărul accidentelor
ar fi în scădere, deşi statisticile arată altceva, vom putea circula
legal în oraş cu 60 km/h şi cu 110 km/h pe drumurile europene.
Numărul accidentelor care se petrec pe străzile din România
este în creştere, iar nişte deputaţi se gândesc să mărească limi-
tele de viteză exact acolo unde pericolul este mai mare: în oraş
şi pe drumurile europene. În localităţi, unde în prezent şoferul
poate circula legal cu 50 km/h, viteza maximă va fi de 60 km/h.
Iar în zonele cu drum european sau expres, unde momentan
şoferul poate circula cu 100 km/h, o va putea face cu 110 km/h.
În restul zonelor, vitezele maxime rămân aceleaşi. Aceste mo-
dificări au fost adoptate zilele acestea de către Comisia Juridică
pentru Apărare şi Administraţie din Senat, şi urmează să fie in-
troduse în Codul Rutier după ce legea va fi votată.

Codul Muncii, modificat

Codul Muncii prevede ca timpul legal de munca este de opt ore
pe zi timp de cinci zile, cu doua zile de repaus. Totuşi există
cazuri în care angajaţii sunt obligaţi să rămână peste program,
pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, iar în cazul în care
refuză riscă concedierea. Plata orelor de muncă suplimentară
este stabilită prin negociere şi nu poate fi mai fi mai mică de
75% din salariul de bază, conform Codului Muncii actualizat în
2014.Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care sala-
riatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi în-
deplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor

contractului individual de muncă, contractului colectiv de
muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Pentru salariaţii
angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă
este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. În cazul tine-
rilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este
de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. Durata maximă le-
gală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptă-
mână, inclusiv orele suplimentare. Iar munca suplimentară nu
poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului
de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii
producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui ac-
cident. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plă-
tite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea
acesteia. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul co-
respunzător pentru orele prestate peste programul normal de
lucru. În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are po-
sibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compen-
sate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.
Cei care refuza să stea peste program pentru a-şi termina munca
pot fi concediaţi.

La vară temperaturi extreme?

Fenomenul El Niño va genera valuri de căldură si există riscul
ca anul 2014 să fie cel mai cald din istorie, potrivit cercetătorilor
germani. Specialiştii spun că tot anul 2014 va fi fierbinte, cu
temperaturi record în istorie. Cercetătorii germani cred că valuri
mari de căldură sunt gata să ajungă în atmosferă, generate de
fenomenul El Niño, care apare când apele ecuatoriale ale Paci-
ficului sunt neobişnuit de calde. Acest fenomen poate să
schimbe curenţii oceanici şi vânturile, provocând grave tulbu-
rări climatice.

Ionela Costea

Noul Cod Penal prevede o
surpriză pentru cerşetori

Cei care-şi trimit copiii în stradă la cerşit vor ajunge după gratii.
Ei vor face până la doi ani de
închisoare. De asemenea, cei
care cerşesc vor sta la închi-
soare de la o lună la trei ani.
„Fapta persoanei care,
având capacitatea de a
munci, apelează în mod
repetat la mila publicu-

lui, cerând ajutor material, se pedepseşte cu închisoare
de la o lună la 3 ani”, se arată în Codul Penal. În Sighişoara
măsura este bine venită în condiţiile în care în mai multe rânduri
autorităţile au precizat că fenomenul cerşetoriei era greu de con-
trolat, că persoanele prinse la cerşit erau amendate, dar nu îşi
plăteau amenzile şi se întorceau din nou în stradă să cerşească.
Anii de detenţie prevăzuţi de Codul penal ar putea duce la o scă-
dere a fenomenului cerşetoriei şi în Sighişoara.

Anca Maria Radu
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Mai multe analize, dar cu
plată la a doua opţiune

Medicii de familie şi specialiştii vor putea prescrie o gamă
mai variată de analize, dar dacă pacientul vrea o a doua
opinie va trebui să plătească pentru alte investigaţii. Prin-
cipala modificare adusă în legislaţie pentru sectorul para-
clinic vizează faptul că medicul de familie şi specialistul din
ambulatoriu vor putea prescrie o gamă mai variată de ana-
lize medicale astfel încât să poată închide episoadele de în-
grijire pentru un număr mai mare de pacienţi, în special
cu afecţiuni cronice, a arătat Pană, vineri, în cadrul unei vi-
deoconferinţe cu reprezentanţii direcţiilor judeţene de să-
nătate publică, caselor judeţene de sănătate, spitalelor,
asociaţiilor medicilor de familie, Asociaţiei Profesionale a
Medicilor de Ambulator, colegiilor judeţene ale medicilor,
colegiilor judeţene ale farmaciştilor, Colegiului Medicilor
Dentişti, asociaţiilor de pacienţi şi sindicatelor. Aceste pre-
vederi nu includ însă şi a doua opinie, astfel că, în cazul în
care un pacient nu va fi mulţumit de un prim set de analize,
acesta va plăti pentru alte investigaţii. Furnizorii care nu
vor respecta criteriile stabilite pentru furnizarea serviciilor

medicale nu vor putea intra în contract cu Casa de Asigu-
rări de Sănătate, în contractul cadru, vor exista criterii clare
prin care casa poate contracta servicii cu furnizori autori-
zaţi, certificaţi privind calitatea analizelor. Există, în pre-
zent, discuţii la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate (CNAS) şi al Ministerului Sănătăţii referitoare la
actualizare unor tarife pentru anumite proceduri şi inves-
tigaţii paraclinice. Noul pachet de servicii aduce modificări
şi în ceea ce priveşte medicina dentară. Pentru copii, va fi
un pachet de servicii preventive mai ales pentru perioada
în care aceştia trec de la dentiţia de lapte la cea definitivă.
În ceea ce priveşte persoanele vârstnice, noul pachet per-
mite decontarea unor proteze.

Anca Maria Radu

Proiect în şcolile sighişorene
S-a încheiat parteneriatul privind proiectul „Implică-te, nu fi spec-
tator!” un proiect ce se va desfăşura în şcoli şi licee din Sighişoara. 

Proiectul are ca obiectiv prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli,
folosind arta participativă ca instrument de intervenţie socială. Con-
silierii locali au aprobat susţinerea financiară a acestui proiect iar or-
ganizatorii spun că în cadrul proiectului „se vor organiza şi
desfăşura 10 spectacole de teatru forum în şcoli şi licee, având
ca subiect violenţa în şcoli”. Tot cu aceasta ocazie se va organiza
un concurs de artă plastică şi vizuala, 350 elevi urmând a lua contact
cu aceasta metoda de teatru forum.

Anca Maria Radu

Neastâmpărat...

Foto săptămânii

Înscrie-te la cursuri de înot!!!
Indiferent de anotimp, sau vârstă, Hotel Cavaler Spa & Wellness îţi pune la
dispoziţie cursuri de iniţiere în înot, perfecţionare şi recuperare în mediul

acvatic, sub coordonarea unui profesor instructor profesionist.
Cursurile se desfăşoară în zilele de miercuri şi vineri

între orele 14.30-15.30 în piscina acoperită a Hotelului Cavaler.
Înscrieri şi detalii la telefon 0751.029.620 sau la Recepţia Hotelului Cavaler.

Cursuri de înot - sănătate şi confort pentru întreaga familie.

NOU ADULŢI COPII

Abonament 1 lună

(valabil pentru 10 intrări)

Luni - Vineri
165 lei 99 lei

Abonament 1 lună

(valabil pentru 16 intrări)

Luni - Duminică
295 lei 176 lei

Abonament 1 săptămână

(valabil pentru 4 intrări)

Luni - Vineri
76 lei 36 lei

Sighişoreni premiaţi

Zeci de sighişoreni s-au bucurat în week-end pentru că au sărbătorit iu-
birea, iar pentru sentimentul lor au fost şi premiaţi. Săptămâna trecută
a fost Săptămâna Iubirii, săptămână marcată cu concursuri şi premii şi
la Radio Son. Ascultătorilor postului de radio li s-a oferit din nou şansa
de a participa la un nou concurs, de a câştiga unul din semnificativele,
romanticele şi diversificatele premii: un week-end la Sovata, cazări de 4
stele, vouchere SPA pentru relaxare, cine, seri şi pachete romantice, toate
oferite de către partenerii campaniei: hotel Aluniş Sovata, Hotel Cavaler,
Hotel Rex, Pizzeria San Genarro, şi magazinul alimentar de lângă cine-
matograf. 
Ascultătorii Radio Son au postat pe pagina Radio Son de Facebook dovezi
de iubire, s-au înscris în concurs şi în urma tragerii la sorţi de vineri au
câştigat unul din importantele premii puse în joc: un week-end la Sovata,
cine romantice, vouchere SPA pentru relaxare şi pachete romantice. 
Astfel, câştigătorii premiilor Săptămânii Iubirii la Radio Son au fost:
Pacheţele romantice oferite de magazin alimentar (lângă cinemato-
graf): Olar Alex, Mirela Schuller, Ale Chip Dale, Viorica Elena Burete,
Vereş Ramona, Gabriela Neamţu, Iulia Claudia Tătar, David Stela, Cristina
Leicu, Oana Datui.
Cină romantică oferită de Hotel Restaurant Rex: Mara Andreea
Cina romantică pentru o pereche şi o altă pereche de prieteni, ofe-
rită de Pizzeria San Gennaro: Radu Alina
Două abonamente SPA oferite de Hotel Cavaler: Alee Alexia şi Precup
Clara
Un week-end la Hotel Aluniş Sovata: Iulia State
Toţi şi-au exprimat într-un mod deosebit, poetic chiar, iubirea şi au avut
parte de un week-end al dragostei şi fericirii datorită partenerilor Săptă-
mânii Iubirii la Radio Son. Concursurile nu se opresc însă aici… Radio
Son pregăteşte surprize pentru ascultători şi în viitor.

Anca Maria Radu

Plan îndrăzneţ al unor
elevi de la liceul 
Joseph Haltrich

Liceenii îşi propun restaurarea mormântului personalităţii
ce patronează liceul. În cadrul proiectului educaţional
„Haltrich, un liceu, o istorie” elevii clasei a X-a E de la
acest liceu au vizitat ieri, în Şaeş, mormântul lui Joseph
Haltrich. L-au găsit degradat, uitat în cimitir şi şi-au propus

restaurarea lui, potrivit coordonatorului proiectului edu-
caţional-muzeal, Florina Ştefan - specialist comunicare la
Muzeul de Istorie. Prin această acţiune se urmăreşte şi ca
acest obiectiv să fie cunoscut actualilor şi viitorilor elevi şi
tuturor celor ce vor dori peste ani să facă un popas la mor-
mântul acestei personalităţi sighişorene. În paralel cu acest
proiect, la Muzeul de Istorie din Sighişoara elevii clasei a
IV-a de la Şcoala Gimnazială Radu Popa sunt implicaţi în
proiectul educaţional „Învăţăceii din Turn”.

Anca Maria Radu


