
DE MEDIAŞ
Ziarul care stă de vorbă cu oamenii

Familiile fără posibilităţi materiale vor beneficia şi în această iarnă de 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Medieşenii pot depune cereri în 
perioada 13 octombrie – 13 noiembrie. „Şi în acest an, familiile care au 
venituri pe membru până la suma de 615 lei vor beneficia în sezonul rece 
de ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei”, spune Ioana Făgădar, 
purtătorul de cuvânt al Primăriei Mediaş. Pagina 3

Comunicare... pe care
În aval, pe val, în amonte, ca pe 
munte. Reabilitarea podului peste 
Târnavă trebuia să fi e fi nalizată către 
sfârşitul anului-începutul anului 
viitor. Pas. Gropi, gropiţe, 
gropişoare, de la cap pân’ la picioare. 
Marea asfaltare se dă cu capul de toţi 
pereţii şi doarme în post. Pas. Ziduri, 
turnuri şi podeţe. Ca furnicuţele, 
peste tot. Dar, nu zice nimeni nimic, 
când, cum, cât, de ce... Pas. 
Comunicare... pe care!

EDITORIAL

CIFRA SĂPTĂMÂNII de artişti vor participa, sâmbătă şi duminică, la „Târgul meşteşugarilor” din Târnăvioara120 

Clopot nou în Turnul Trompeţilor

Pagina 5

LOCAL

Și-a dat demisia!
Tehnicianul Ion Balaur a plecat de la condu-
cerea echipei de fotbal Gaz Metan Mediaș. 
Gazul a remizat, ieri după-amiază, pe teren 
propriu, cu CSM Râmnicu-Vâlcea, scor 0-0. 
Remiza a fost a treia consecutivă în campio-
nat şi a doua fără gol marcat.    Pagina 2

LOCAL

Învăţământ de calitate
Şcoala Postliceală „Alma Mater“ Mediaş şi-a 
deschis porţile pentru cursanții săi. În anul I 
vor studia 100 de elevi, în trei clase, două cu 
specializarea Asistent medical generalist şi 
una de  Asistent medical de farmacie. Alte 
patru clase sunt deja în anul II de studii. Prin 
intermediul parteneriatului încheiat cu Auxi-
la Akademie, elevii vor avea şansa de a face 
practică în Germania, iar ulterior de a-şi găsi 
un loc de muncă acolo.  Pagina 5

Prima ediţie a Pârgului – Târgul livezilor 
tradiţionale din Transilvania a avut loc 
duminica trecută, la Dumbrăveni. 
Evenimentul dedicat celor care muncesc 
pământul a continuat sub o nouă 
denumire o acţiune de tradiţie dedicată 
roadelor toamnei, care se organizează 
de mai mulţi ani în oraş. Pagina 4

Sărbătoarea toamnei 
în imagini

Clopotul din Turnul Trompeţilor, acţionat 

de “Petre din Turn”, a fost înlocuit cu unul 

nou, care bate de zece ori la fiecare oră. 

Acesta a fost realizat şi donat municipiului 

de pe Târnava Mare de către comunitatea 

din Herrenberg, un orăşel german cu care 

comunitatea evanghelică din Mediaş colabo-

rează de trei decenii. Lucrările de reabilita-

re ale Turnului Trompeţilor au început prin 

montarea schelelor necesare, iar reprezen-

tanţii Bisericii Evanghelice spun că ele tre-

buie finalizate anul acesta. Proiectul este fi-

nanţat cu bani de la bugetul local al muni-

cipiului Mediaş. Primăria Mediaş a alocat 

suma de 344.000 de lei pentru realizarea 

unor lucrări de reabilitare şi conservare a a-

cestui simbol al oraşului.  (A.P.)
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Centre de mica 
publicitate

Anunţurile de mica publicitate 
pot fi preluate la

Asociaţia Culturală „Mediaşul nostru”, 
în colaborare cu Casa Gazelor Naturale, 
organizează în această după-amiază pro-
iecţia unui film documentar realizat în 
municipiul de pe Târnava Mare.

Documentarul „Libertate în pantofi de 
copil” este povestea lui Uwe Pelger, etnic 
sas născut la Mediaş în anul 1971, care a 

părăsit România înainte de căderea „Cor-
tinei de Fier” şi s-a stabilit în Germania. 
Acolo a învăţat o meserie, şi-a întemeiat o 
familie, iar apoi, după 25 de ani, a revenit 
pe meleagurile natale pentru a privi atât 
în trecut, cât şi în prezentul României.

Proiecţia se va desfăşura în această du-
pă-amiază, de la ora 18.00, şi se va bucura 

de participarea realizatorilor filmului, dar şi 
a medieşenilor care apar în documentar, şi 
va fi urmată de o dezbatere pe tema actua-
lităţii filmului, susţinută de realizatorii aces-
tui proiect. Discuţiile vor fi moderate de că-
tre jurnalistul Mircea Hodârnău, preşedinte-
le Asociaţiei Culturale „Mediaşul nostru”.

Filmul „Libertate în pantofi de copil” 
face parte din selecţia oficială a Astra Film 
Festival 2015, în cadrul secţiunii „Made 
in Romania”.  (A.P.)

Film turnat la Mediaș



2 LOCAL  monitorul de mediaş | 8–14 octombrie 2015  

Cutremur la 
Copşa Mică
Zilele trecute a avut loc un am-
plu exerciţiu de alarmare-evacu-
are pentru situaţii de urgenţă în 
toate unităţile de învăţământ 
din Copșa Mică. Exerciţiul a veri-
fi cat activitatea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă Copșa Mică și a elevilor 
în managementul situaţilor de 
urgenţă provocate de un cutre-
mur, dar și aplicarea planului de 
evacuare, fi ind parte din progra-
mul de pregătire pe anul 2015. 
La exerciţiu au participat 14 
pompieri voluntari, un echipaj 
SMURD, Poliţia Locală, preșco-
lari, școlari și responsabili PSI ai 
instituţiilor de învăţământ impli-
cate.  (A.P.)

S-a răsturnat 
cu tractorul
Accident grav pe raza localităţii 
Șura Mică, produs la sfârșitul 
săptămânii trecute. Un bărbat 
în vârstă de 39 de ani, care con-
ducea un tractor, la schimbarea 
direcţiei de mers a pierdut con-
trolul volanului și s-a răsturnat 
pe partea carosabilă. În urma 
accidentului, acesta a suferit ră-
ni grave. Poliţiștii rutieri au con-
statat faptul că bărbatul nu po-
sedă permis de conducere pen-
tru nicio categorie de vehicul. 
Cercetările în acest caz sunt con-
tinuate de către oamenii legii, 
iar bărbatul se afl ă internat la 
Spitalul Judeţean Sibiu.  (A.P.)

Pe scurt

Zilele trecute, una dintre 
alveolele amenajate pe Aleea 
Greweln s-a surpat. Pământul 
a luat-o la vale, angrenând şi 
zidul construit în respectivul 
refugiu. Reprezentanţii muni-
cipalităţii afi rmă că este vor-
ba de o greşeală de proiecta-
re, iar constructorul va reme-
dia situaţia pe cheltuiala pro-
prie, în condiţiile în care lu-
crarea este în garanţie. „Pro-
blema a apărut în urma ploi-
lor căzute săptămâna trecu-

tă. Apa s-a infi ltrat în respec-
tiva zonă, iar eu, personal, 
spun că este vorba de o gre-
şeală de proiectare. Am sesi-
zat constructorul care a lucrat 
la reabilitarea şi moderniza-
rea aleii, iar acesta a început 
lucrările de reparaţii. Acestea 
nu vor afecta bugetul local, 
fi ind făcute pe cheltuiala con-
structorului, în condiţiile în 
care vorbim despre o lucrare 
în garanţie“, a explicat vice-
primarul George Petrescu.

Primăria Mediaş a plătit de 
la bugetul local, pentru rea-
bilitarea şi modernizarea Ale-
ii Greweln, 1,1 milioane de 
lei. Proiectul a constat în ame-
najarea acesteia pe o supra-
faţă de 1.800 metri pătraţi, în 
cadrul cărora sunt 700 metri 
pătraţi de alveole, unde au 
fost montate 40 de bănci. De 
asemenea a fost asigurat ilu-
minatul public pentru toată 
aleea, respectiv 1.000 de me-
tri liniari.  (A.P.)

Probleme pe Aleea Greweln

Municipiul de pe Târnava 
Mare va găzdui, la sfârşitul 
lunii octombrie, o nouă edi-
ţie a Turneului Regilor. Eve-
nimentul de mare anvergură 
care a ajuns la cea de-a no-
ua ediţie se va desfăşura la 
Casa Gazelor Naturale, în pe-
rioada 29 octombrie – 4 no-
iembrie. În această ediţie, Ro-
mânia va juca împotriva se-
lecţionatei Germaniei pe par-
cursul a cinci runde. Echipe-
le vor fi  formate din cinci ju-
cători şi vor include un ju-
nior. Germania va folosi ju-
cătorii Daniel Fridman, Rai-
ner Buhmann, Dennis Wag-
ner, Matthias Bluebaum şi 
Alexander Donchenko, toţi 
Mari Maeştri. România va fi  
reprezentată de sportivi Con-
stantin Lupulescu, Mihail 

Marin, Mircea Pârligras, Ne-
vednichy Vladislav şi Bog-
dan Daniel Deac. Turneul Re-
gilor este un eveniment de 
succes în care s-a implicat 
compania Romgaz împreună 
cu Asociaţia Clubul Sportiv 
„Elisabeta Polihroniade” şi 
se numără printre cele mai 
apreciate competiţii interna-
ţionale de şah, fi ind recunos-
cută atât de Federaţia Româ-
nă de Şah, cât şi de către Fe-
deraţia Internaţională de Şah 
(FIDE). De anul trecut, for-
matul competiţiei a fost 
schimbat, astfel că în 2014 a 
avut loc un joc pe echipe în-
tre selecţionatele olimpice 
ale României şi Chinei, cam-
pioana olimpică en-titre, iar 
anul acesta România va în-
tâlni Germania.  (A.P.)

Turneul Regilor revine

În perioada 16-25 octom-
brie, va avea loc ediţia cu nu-
mărul XVII a Zilelor Cultura-
le Maghiare din judeţul Si-
biu. Evenimentul se desfă-
şoară în localităţile cu mino-
ritate maghiară din judeţul 
Sibiu, organizatorii pregătind 
şi în acest an un program va-
riat. Pe parcursul celor zece 
zile, se vor derula zeci de 
evenimente, printre care spec-
tacole de dansuri populare, 
Clubul Piticilor, activităţi spor-
tive, teatru, Balul Strugurilor, 
fi lme, slam poetry, operetă, 
stand-up comedy, concerte şi 
diferite seminarii. Scopul Zi-
lelor Culturale Maghiare se 
referă la păstrarea valorilor 
tradiţionale şi culturale ale 
comunităţii maghiare din zo-

nă, precum şi popularizarea 
acestora. „Acest eveniment a 
debutat în toamna anului 
1998. Dacă în primii ani s-a 
desfăşurat în municipiul Me-
diaş şi împrejurimi, în anii 
următori evenimentul s-a 
dezvoltat şi s-a diversifi cat, 
devenind o manifestare cul-
turală importantă a judeţu-
lui Sibiu. Numărul partici-
panţiilor la ediţia de anul tre-
cut a fost de aproximativ 
3.500. Sperăm ca şi în acest 
an numărul participanţilor 
să fi e cel puţin la fel de ma-
re, dar mai ales ca publicul 
să fi e mulţumit, având opor-
tunitatea de a «gusta» puţin 
din cultura şi tradiţiile ma-
ghiare”, au anunţat organi-
zatorii.  (A.P.)

Zilele Culturale Maghiare

O infi rmieră de la Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare 
a Persoanelor cu Handicap 
Mediaş îi obliga pe pacienţi 
să se prostitueze şi să cer-
şească. La sfârşitul săptămâ-
nii trecute, procurorii Direc-
ţiei de Investigare a Infrac-
ţiunilor de Criminalitate Or-
ganizată şi Terorism – Biro-
ul Teritorial Sibiu au dispus 
reţinerea pentru 24 de ore a 
Evei Grancia, pentru săvâr-
şirea infracţiunii de trafi c de 
persoane. Acţiunea a fost re-
alizată împreună cu ofi ţeri 
de poliţie judiciară din ca-
drul Brigăzii de Combatere 

a Criminalităţii Organizate 
Alba Iulia.

Arestată preventiv
La sfârşitul săptămânii 

trecute, Tribunalul Sibiu a 
dispus arestarea preventivă 
a infiermierei pentru o pe-
rioadă de 30 de zile. „În ca-
uză, există suspiciunea re-
zonabilă că, în perioada 
2008-2014, inculpata Gran-
cia Eva, beneficiară a Cen-
trului de Integrare prin Te-
rapie Ocupaţională Dumbră-
veni şi Mediaş şi angajată 
ca infirmieră în cadrul Cen-
trului de Recuperare şi Re-

abilitare pentru Persoane cu 
Handicap din Mediaş, pro-
fitând de influenţa şi auto-
ritatea pe care o avea în rân-
dul persoanelor internate în 
acest centru, precum şi de 
starea vădită de vulnerabi-
litate în care se aflau aces-
te persoane, le-a racolat în 
scopul exploatării şi le-a de-
terminat prin constrângere 
fizică şi psihică la practica-
rea prostituţiei sau cerşeto-
riei, în vederea obţinerii pen-
tru sine de avantaje materi-
ale ilicite”, se arată într-un 
comunicat remis de către 
DIICOT.  (A.P.)

Infirmiera groazei, în arest

Alex PÎNTEA

Lucrările la primul sens 
sunt fi nalizate în proporţie de 
95%, iar acesta va fi  deschis 
trafi cului luna viitoare. În pri-
măvara anului viitor, se va în-
chide pentru scurt timp şi ce-
lălalt sens, pentru turnarea 
unui covor asfaltic nou, mon-
tarea balustradelor şi a corpu-
rilor de iluminat.

Aproape gata
Lucrările la structura de re-

zistenţă şi armăturile podului 
pe ambele sensuri sunt aproa-
pe gata, iar de luna viitoare 
se va circula din nou normal. 
În zilele următoare, se va tur-
na covorul asfaltic şi se vor 
monta balustrade pe sensul 
care este, în prezent, închis. 
„Intradosul la ambele poduri 
este aproape gata. Mai avem 
o consolidare la o pilă de fă-
cut. La podul care s-a lucrat 
cel mai mult, intenţionăm ca 
în luna noiembrie să îl redăm 
trafi cului. Aici au fost nişte lu-
crări mai complexe, în sensul 
că anumite armături au trebu-
it schimbate“, susţine vicepri-
marul George Petrescu.

Pod cu probleme
Lucrările la podul peste râ-

ul Târnava Mare erau foarte 
necesare, în condiţiile în care 
un studiu tehnic realizat a con-
stat o serie întreagă de proble-
me. Astfel, din cauza degra-
dării, atât a infrastructurii, cât 

şi a suprastructurii, construc-
ţia necesita ample reparaţii. 
„În urma studiului făcut s-au 
constat unele defi cienţe de 
concepţie şi execuţie, precum 
şi calitatea slabă a unor ma-
teriale, care au condus la de-
gradări însemnate. Acestea tre-
buiau înlăturate în timpul cel 
mai scurt, pentru a nu se ajun-
ge la degradarea iremediabilă 
a lucrării. Defi cienţele erau 
concentrate în special asupra 
elementelor de cale, mai exact 
hidroizolaţiile, dispozitive de 
acoperire a rosturilor de ra-
cordare, îmbrăcămintea, dar 
şi asupra elementelor structu-
rale, cum ar fi  grinzile princi-
pale, antretoazele, lisele de pa-
rapet, zidurile de gardă şi ban-
chetele de rezemare de la cu-
lei“, mai spune Petrescu.

Din două poduri
Podul cu patru benzi este, 

de fapt, alcătuit din două struc-
turi distincte. Podul vechi, cu 
două benzi, a fost construit în 
anul 1951. Celelalte două benzi 
de circulaţie sunt amenajate 
pe un pod construit mai re-
cent, în anu 1984. Cele două 
structuri au fost unite în anul 
1987, când vechiul pod a fost 
înălţat cu aproximativ 5 me-
tri. Lungimea totală a podu-
lui este de 92 de metri. Rea-
bilitarea podului peste râul 
Târnava Mare va costa apro-
ximativ 3,6 milioane de lei, 
bani care provin din bugetul 
local.

Se deschide podul
Din luna noiembrie se va circula pe ambele 
sensuri ale podului mare care leagă zona 
centrală de cartierul Gura-Câmpului.

Alex PÎNTEA

Gazul a remizat, ieri du-
pă-amiază, pe teren propriu, 
cu CSM Râmnicu-Vâlcea, scor 
0-0. Remiza a fost a treia con-
secutivă în campionat şi a do-
ua fără gol marcat. La fi nalul 
jocului, tehnicianul Ion Bala-
ur şi-a anunţat plecarea.

Puţine ocazii
Începutul partidei dintre 

Gaz Metan şi CSM Râmni-
cu-Vâlcea a fost unul fără oca-
zii de poartă. Cele două echi-
pe s-au tatonat reciproc, cu 
un uşor plus pentru alb-ne-
gri, care au încercat să împin-
gă jocul în jumătatea adver-
să. Prima ocazie mare a venit 
în minutul 32, la poarta olte-
nilor. Italianul Cosimo Figlio-
meni a şutat peste poartă, din 
poziţie ideală, singur în zona 
punctului de la 11 metri. Re-
plica oaspeţilor a venit peste 
doar 4 minute, atunci când 
Cosmin Piscanu a şutat din 
careul de 16 metri, iar Alexan-
dru Greab a respins greu în 
lateral.

Repriză slabă
Lucrurile nu s-au schimbat 

prea mult nici în partea a do-
ua a jocului. Tehnicianul Ion 
Balaur l-a aruncat în luptă pe 
Azdren Llullaku în locul lui 
Alexandru Buziuc, însă nici 
acesta nu a adus plusul nece-
sar în faza ofensivă. Kosova-
rul a şutat slab în minutul 70, 
iar şutul a fost reţinut, pentru 
ca în fi nalul jocului să trimi-
tă cu capul pe lângă poarta 
oltenilor. De partea cealaltă, 
singura ocazie a oaspeţilor a 
venit după o gafă în defensi-

va gaziştilor care i-a permis 
lui Octavian Vasile să scape 
singur spre poarta lui Greab, 
însă portarul alb-negrilor a re-
uşit să respingă şutul în cor-
ner.

Balaur a demisionat
Luni, Adrian Martonca, 

un jucător care a venit în lu-
na iunie să dea probe la Gaz 
Metan, a afi rmat că antreno-
rul Ion Balaur i-a cerut 5.000 
de euro pentru a-l lua în lot. 
Marţi, acelaşi jucător s-a răz-
gândit şi a afi rmat că Bala-
ur nu i-a cerut bani. Jucăto-
rul a explicat că, de fapt, el 
se referea la faptul că ar fi  
dorit un salariu de 5.000 de 

euro în cazul în care semna 
cu Gaz Metan, iar declaraţi-
ile sale au fost interpretate 
greşit. „Cred că a fost cel mai 
slab joc al nostru de până 
acum. Este o presiune care 
a căzut şi asupra echipei, du-
pă ceea ce s-a întâmplat la 
începutul acestei săptămâni. 
Probabil că eu sunt vinovat, 
deşi tot ceea ce s-a întâm-
plat a fost o situaţie artifi ci-
al creată. E clar că nu sunt 
dorit. Din păcate, nici jocul 
nu poate să rezolve situaţia 
mea, iar ultimele rezultate 
nu sunt în regulă. Mă voi da 
la o parte şi o să vorbesc cu 
conducerea clubului. Vreau 
să iau presiunea de pe ume-

rii jucătorilor şi să văd cum 
o să îmi rezolv problemele 
cu acel jucător şi cu mass 
media vis a vis de ceea ce 
s-a întâmplat, repet, cu to-
tul şi cu totul artifi cial” a de-
clarat Ion Balaur.

DEZASTRU | Alb-negrii nu au mai câştigat de trei etape

Şi-a dat demisia!
Tehnicianul Ion Balaur a demisionat de la conducerea echipei de fotbal 
Gaz Metan Mediaş.

În etapa trecută, Gaz 
Metan a obţinut doar o 
remiză albă în deplasarea 
de la Satu Mare. Partida 
desfășurată vinerea trecu-
tă, care a deschis runda 
cu numărul 6 a Ligii se-
cunde, s-a terminat fără 
gol marcat.

Tot remiză albă

Antrenorul Ion Balaur a mărturisit că, prin demisia sa, și-a propus să producă un şoc la echipă
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Trimis la 
închisoare
Un bărbat în vârstă de 30 de 
ani, din Blăjel, a fost reţinut de 
poliţiști în baza mandatului de 
executare a pedepsei cu închi-
soarea. Acesta a fost condam-
nat de Judecătoria Târgu Mureș 
la o pedeapsă de 2 ani de închi-
soare și 1.500 de lei amendă 
penală pentru săvârșirea a două 
infracţiuni. Este vorba de condu-
cerea pe drumurile publice a 
unui vehicul pentru care legea 
penală prevede obligativitatea 
deţinerii permisului de conduce-
re, respectiv conducerea sub in-
fl uenţa băuturilor alcoolice, băr-
batul având la momentul prele-
vării mostrelor biologice o îmbi-
baţie alcoolică de peste 0,80g/l 
alcool pur în sânge.  (A.P.)

Atleţi medieşeni 
convocaţi în lotul 
naţional
Atleţii medieșeni Peter Herman 
și Iulia Zudor s-au clasat pe po-
ziţiile 10, respectiv 11 cu echipa 
României la Campionatele 
Mondiale de Cros, desfășurate 
în Ţara Galilor. Herman a obţi-
nut cel mai bun timp în echipa 
României, iar acest rezultat i-a 
adus convocarea la lotul naţio-
nal. „Într-adevăr, Peter a reușit 
să puncteze primul în echipa 
României. El și-a dorit foarte 
mult să participe, iar rezultatul 
a fost peste așteptări, a fost o 
surpriză. În prezent, amândoi, 
atât Peter Herman, cât și Iulia 
Zudor fac parte din lotul naţio-
nal”, se mândrește antrenorul 
Vasile Herman.  (A.P.)

Ziua Educaţiei, 
la SNG
Ziua Internaţională a Educaţiei 
a fost marcată la Școala 
Naţională de Gaz din Mediaș 
printr-un proiect cultural de an-
vergură. Printre acestea s-a nu-
mărat și un schimb de generaţii 
între foști și actuali profesori ai 
unităţii de învăţământ. Astfel, 
luni, în jurul amiezii, amfi teatrul 
prestigioasei unităţi de învăţă-
mânt a găzduit o întâlnire emo-
ţionantă între cadre didactice 
care și-au legat viaţa și activita-
tea de existenţa liceului medie-
șean. „Am celebrat Ziua 
Internaţională a Educaţiei prin-
tr-un proiect cultural care a cu-
prins mai multe activităţi. 
Ultima dintre ele a permis și un 
schimb între generaţii, între ac-
tuali profesori și foști profesori 
ai școlii noastre”, a precizat 
Corina Custelcean, directorul 
Școlii Naţionale de Gaz.  (A.P.)

Pe scurt

Alex PÎNTEA

La nivelul municipiului au 
fost amenajate trei puncte de 
lucru. De la începutul săptă-
mânii viitoare, Direcţia de Asis-
tenţă Socială din cadrul Primă-
riei Mediaş va începe distribu-
irea către populaţie a cererilor 
şi declaraţiilor pentru acorda-
rea ajutoarelor. Acestea pot fi  
ridicate zilnic. „Şi în acest an, 
familiile care au venituri pe 
membru până la suma de 615 
lei vor benefi cia în sezonul re-
ce de ajutoare fi nanciare pen-
tru încălzirea locuinţei”, spu-
ne Ioana Făgădar, purtătorul de 
cuvânt al Primăriei Mediaş.

Puncte de lucru
Benefi ciarii vor încasa sub-

venţii în perioada noiembrie 2015 
– martie 2016. Pentru ca distri-
buirea şi primirea cererilor să fi e 
simplifi cată, Direcţia de Asisten-
ţă Socială a decis să deschidă pe 
raza municipiului mai multe 
puncte de lucru. Astfel, medie-
şenii pot ridica şi depune cereri 
de luni până vineri, în interva-
lul orar 9-13, de la Sala Sportu-
rilor din cartierul Vitrometan, re-
spectiv de la punctul de lucru 
pentru plata taxelor şi a impozi-
telor de la sala de sport a Şcolii 

Gimnaziale nr. 5 din cartierul 
Gura-Câmpului. De asemenea, 
cereri se primesc de luni până 
vineri în intervalul orar 8-13 şi 
la sediul Direcţiei, situat pe str. 
Aurel Vlaicu, în incinta fostei 
şcoli de aviaţie.

Aceleaşi plafoane
Plafoanele de venit la aju-

toarele pentru încăkzire nu s-au 
modifi cat faţă de anul trecut. 
Astfel, din 1 ianuarie 2008, pla-
fonul a crescut ca urmare a u-
nei hotărâri a Guvernului Ro-
mâniei, de la 500 la 615 lei. Va-
loarea maximă a venitului pâ-
nă la care se acordă ajutoare 
este stabilită anual de Execu-
tiv. „De aceste subvenţii pot 
benefi cia persoanele care folo-
sesc încălzirea cu gaze natura-
le cu venituri cuprinse între 155 

şi 615 lei pe membru de fami-
lie, valoarea plafonului fi ind 
cuprinsă între 20 şi 262 lei. De 
asemenea, benefi ciază de aju-
toare de încălzire a locuinţei şi 
persoanele care utilizează lem-
ne, cărbuni sau combustibil pe-
trolieri, dar şi cele care utili-
zează pentru încălzirea locuin-
ţei energie electrică”, a detali-
at Făgădar.

Acte necesare
La depunerea cererii pen-

tru acordarea ajutoarelor de 
încălzire, medieşenii trebuie 
să prezinte o serie de acte. Ast-
fel, ei trebuie să predea foto-
copii după factura de gaz, ac-
tul de identitate al titularului, 
dar şi ale tuturor membrilor 
familiei, precum şi acte dove-
ditoare ale veniturilor pentru 

luna septembrie. Acestea pot 
fi  fl uturaşul de salariu, cupo-
nul de pensie, cuponul de şo-
maj, cuponul de ajutor speci-
al lunar acordat persoanelor 
cu handicap sau alte documen-
te care să ateste alte venituri 
realizate. Pentru persoanele 
care nu au realizat nici un ve-
nit, este necesară o declaraţie 
pe propria răspundere.

FACILITATE | Familiile fără posibilităţi materiale vor beneficia şi în această iarnă de ajutoare

Facturi mai mici
Săptămâna viitoare începe preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei 
în sezonul rece 2015-2016. Medieşenii pot depune cereri în perioada 13 octombrie-13 noiembrie.

Benefi ciarii vor încasa subvenţii pentru facturile de încălzire în perioada noiembrie 2015 - martie 2016

Alex PÎNTEA

Gruparea de pe Târnava Ma-
re a fost surclasată în depla-
sare, de Baschet Club Târ-
gu-Mureş, cu scorul de 96-65. 
Alb-negrii au pierdut trei din-
tre cele patru sferturi ale con-
fruntării disputate duminica 
trecută. În etapa următoare, 
gaziştii vor întâlni pe teren 
propriu, la sfârşitul acestei săp-
tămâni, Universitatea Banca 
Transilvania Cluj-Napoca.

Evoluţie nereuşită
Gazul a avut un început 

slab de meci pe terenul vice-
campioanei din sezonul tre-

cut. Mureşenii s-au instalat re-
pede la cârma jocului, reuşind 
să câştige primul sfert la o di-
ferenţă concludentă, scor 25-7. 
Sfertul al doilea a fost unul 
echilibrat şi s-a terminat la e-
galitate. În repriza a doua, tot 
formaţia gazdă a marcat mai 
mult, iar diferenţa a crescut şi 
ea constant pe tabela de mar-
caj. S-a încheiat 96-65 pentru 
formaţia din Târgu-Mureş. În 
tabăra gaziştilor, cel mai bun 
jucător din teren a fost Rober-
tas Grabauskas, care a înche-
iat partida în double-double 
cu 14 puncte, 10 recuperări şi 
o pasă decisivă, în timp ce Ali-
aksandr Pustahvar a reuşit 17 

puncte, trei recuperări şi două 
pase decisive, iar Gediminas 
Navickas a avut 10 puncte, trei 
recuperări şi o pasă decisivă.

Nivel ridicat
La fi nalul partidei pierdute 

la Mureş, tehnicianul alb-ne-
grilor a apreciat că formaţia sa 
nu se poate ridica, deocamda-
tă, la nivelul de joc arătat de 
gazde. Mihai Popa speră să re-
uşească să pună la punct pro-
blemele cu care se confruntă 
jucătorii săi. „În primul rând, 
vreau să felicit echipa din Târ-
gu-Mureş pentru prestaţia din 
această seară. Din păcate, noi 
nu ne putem ridica încă la acest 

nivel. Mai avem mult de mun-
că, după cum ştiţi am început 
pregătirea mult mai târziu, dar 
aceasta nu este o scuză, pen-
tru că timpul nu ne aşteaptă şi 
meciurile or să vină în conti-
nuare, dar sper ca în perioada 
următoare să putem pune la 
punct problemele multe pe ca-
re le avem. Am reuşit să evo-
luăm ceva mai bine în sfertu-
rile doi şi trei, dar, din păcate, 
este prea puţin. Meciul durea-
ză patru sferturi şi am simţit o 
încărcare mare pentru jucători, 
nu înţeleg din ce motiv, dar 
mai avem mult de lucrat până 
să ajungem în punctul în care 
vreau eu”, recunoaşte Popa.

Înfrângere grea pentru baschetbaliştii medieşeni
Gaz Metan a debutat cu un eşec categoric. Sâmbătă, medieşenii întâlnesc alţi adversari cu sete de victorie.

Meci greu
Gruparea de pe Târnava Mare 
va întâlni, în Sala Sporturilor, 
Universitatea Banca 
Transilvania Cluj-Napoca, for-
maţie pregătită de fostul teh-
nician al gaziștilor, Marcel 
Ţenter. În etapa inaugurală, 
clujenii au pierdut surprinză-
tor pe teren propriu, cu 
nou-promovata Dinamo 
București, astfel că vin la 
Mediaș cu sete de victorie. 
Confruntarea se va disputa 
sâmbătă seara, de la ora 
18.00. 

PLAFON

615
lei pe membru de 
familie este venitul 
maxim pentru a 
benefi cia de subvenție

Proiect Erasmus la Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă, Mediaş

Şase cadre didactice de la Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Mediaş vor avea oca-
zia să participe la cursurile de dezvoltare pro-
fesională organizate în cadrul proiectului eu-
ropean „Creez, mă adaptez, evoluez“.

Proiectul de mobilitate şcolară depus de CSEI 
se derulează în cadrul programului ERASMUS 
PLUS şi are ca scop „Construirea unei strategii 
de dezvoltare instituţională pe termen lung, me-
diu şi scurt, formarea unei viziuni referitoare la 
cerinţele educaţiei în context european şi nu în 
ultimul rând modernizarea actului instructiv-edu-
cativ şi creşterea calităţii lui.

Pe parcurul proiectului, cadrele didactice 
selectate vor participa la 5 cursuri de dezvol-
tare profesională din 4 oraşe europene: Joen-
suu (Finlanda), Antalia (Turcia), Benalmade-
na (Spania) şi Oslo (Norvegia). Implementa-
rea cu succes a acestui proiect va avea un im-
pact semnifi cativ atât la nivel micro, al parti-

cipanţilor , cât şi la nivel macro, al instituţi-
ei, respectiv al comunităţii locale. Pe termen 
lung, impactul scontat constă în promovarea 
dimensiunii internaţionale I a metodelor ino-
vative şi atractive ale învăţării.

Proiectul CSEI se numără printre cele 359 
de proiecte depuse la nivel naţional şi ocu-
pă locul 30 din totalul de 64 de proiecte apro-
pate spre fi nanţare.
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Evenimentul dedicat celor 
care muncesc pământul a fă-
cut parte dintr-un proiect mai 
amplu, fi nanţat prin granturi-
le SEE 2009-2014, derulat de 
către Asociaţia Educaţio-
nal-Ecologică Ecotransilvania 
din Sighişoara. Târgul de la 
Dumbrăveni a continuat sub 
o nouă denumire o acţiune de 
tradiţie dedicată roadelor toam-
nei, care se organizează de 
mai mulţi ani la Dumbrăveni. 
„Ne-am gândit că, după o mun-
că de un an de zile a celor ca-
re lucrează pământul şi cresc 
animale, merită să aibă o zi a 
lor în care să se bucure, să îşi 
savureze succesul şi să prin-
dă oarecum puteri să înceapă 
un nou an agricol. A fost un 
eveniment care s-a desfăşurat 

prima oară anul acesta într-o 
colaborare cu Asociaţia Edu-
caţional – Ecologică Ecotran-
silvania”, a precizat Georgeta 
Irimie, primarul oraşului.

Programul artistic a fost asi-
gurat de Grupul „Cununa Târ-
navelor” Dumbrăveni şi An-
samblul „Jucătorii” Chirpăr, 
soliştii Mircea Marcoş, Emilia 
Munteanu, Luminiţa Dejan, 
Doina şi Nicu Pintea, Coralia 
Costea, Andrei Stanciu, Cris-
tina Ciotloş, Ştefania Sas şi Di-
ana Păcurar, precum şi de in-
vitatul special Dinu Iancu Să-
lăjanu.

Manifestările de la Dumbră-
veni au fost circumscrise pro-
iectului intitulat „Conservarea 
livezilor extensive şi a soiuri-
lor pomicole locale – elemen-
te cheie ale peisajului tradiţi-
onal din Transilvania”.

Sărbătoarea toamnei în imagini
Prima ediţie a Pârgului – Târgul livezilor tradiţionale din Transilvania a avut loc duminica trecută, la Dumbrăveni.
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EDITORIAL

Comunicare... 
pe care

de Milu Oltean

În aval, pe val, în amonte, ca pe munte. Reabilitarea podu-

lui peste Târnavă trebuia să fi e fi nalizată către sfârşitul anului-

începutul anului viitor. Pas. Gropi, gropiţe, gropişoare, de la cap 

pân’ la picioare. Marea asfaltare se dă cu capul de toţi pereţii 

şi doarme în post. Pas. Ziduri, turnuri şi podeţe. Ca furnicuţe-

le, peste tot. Dar, nu zice nimeni nimic, când, cum, cât, de ce... 

Pas. Comunicare... pe care!

O s-o iau în sens invers, ca să termin mai repede. Zice-o 

vorbă din străbuni că cele bune să se-adune şi alea rele să se 

spele. Bun. Să ne spălăm de păcate în şapte ape şi să ne în-

trebăm dacă e normal ca tăcerea să bântuie în jurul unui pro-

iect de anvergură, care vizează reabilitarea zidurilor şi turnu-

rilor de fortifi caţie medievală ale oraşului. Proiect care, în an-

samblul său este cifrat la circa 6 milioane de euro. În faţa unui 

proiect aşa de măreţ, n-am înţeles tăcerea, n-am înţeles de ce 

au lipsit vizitele ofi ciale pe şantier, pozele cu galbene casche-

te pe cap, explicaţii, descifrări de strategii şi proiecte. E ca şi 

cum ţi-ai schimba zugrăveala în apartament, gresia la baie şi 

mobila de bucătărie şi ai ţine totul la secret, fără să te lauzi 

la vecini, la prieteni, cu munca ta, cu ce ai investit şi ce re-

zultate ai obţinut. Am văzut că se trage bine la şaibă, mai ales 

acum, aproape de ultima turnantă, dar zău că nu înţeleg lip-

sa de comunicare, ba chiar absenţa ei totală în ceea ce priveş-

te măreţul proiect. Tăcere pe linie, nicio vorbă de stadiul lu-

crărilor, de etape, de elemente refăcute, nimic, nimic... Dar 

poate că e mai interesant să promovezi concursuri de tipul 

„cel mai mare bostan“. Mai departe. Chestiunea asfaltărilor. 

Doare de ne ia cu ameţeală, mai ales când ne gândim la roţi, 

pivoţi şi alte asemenea chestiuni. Sunt proaspete în minte ela-

nul şi înfl ăcărarea celor care au trâmbiţat „marea asfaltare” 

acum vreo două luni, proaspete ca asfaltul care se încăpăţâ-

nează să se învârtă în gol la staţia lui. Aici e o treabă de offsi-

de clar, pe care l-ar fl uiera îngerul negru cu jambiere, Crăciu-

nescu, ba chiar ar indica şi o poziţie nefi rească a vreunui mem-

bru. Să ieşi la declaraţii, să explici cum va curge o ploaie de 

asfalt peste Mediaş, să te lauzi cu strategii şi abordări noi, iar 

mai apoi să taci chitic şi să stai cu pantalonii în vine în băta-

ia vântului, apoi chiar că e lucru slab. Să te baţi cu pumnul 

în piept cu exprimări existenţiale despre asfalt şi mai apoi să 

ieşi la peticit cu lopata, teul şi mătura, apoi, chiar nu mai e 

mult de zis. Nici în acest caz nu înţeleg lipsa de comunicare, 

de ce nu spune cineva ce s-a întâmplat, de ce s-a promis şi 

nu se face, de ce s-a vorbit în gol, de ce se leapădă de asfalt, 

ca de Satana. Cred că sunt explicaţii, iar dacă nu sunt, cei ca-

re au ieşit la declaraţii ar trebui să se apuce de popice. Cu 

amândouă mâinile. Am ajuns în aval, sau amonte, la chesti-

unea podului peste Târnavă. Prin bulibăşeala de pile ale po-

dului, intradosuri şi tot soiul de consolidări în două ape, o vo-

ce s-a încăpăţânat să spună tot timpul: lucrările vor fi  gata la 

termen. Pe bune? Uite că n-au fost şi încă odată s-a dat dova-

da unei comunicări de tot... Cum ar zice unii, las-o că merge 

şi-aşa. Atâta timp cât unii vor vorbi numai de dragul de a-şi 

auzi vocea la radio sau televizor, mai bine să vorbească în 

pumni. Sau să tacă. Nu de alta, dar tăcerea e de aur. Iar, ca 

să revin la sensul invers, nu-i aşa că dacă nu spui nimic, cum 

e cazul zidurilor şi turnurilor, nu spune nimeni nimic? Păi ve-

deţi, tăcerea are explicaţie. Comunicare... pe care! Pe care de 

luptă, că se apropie campania! 

Alex PÎNTEA

Acesta face parte din pro-
iectul „Copiii migraţiei” şi 
va fi prezentat în cadrul unui 
turneu desfăşurat în Tran-
silvania. „Familia Offline” 
este un spectacol-mărturie 
despre una dintre cele mai 
dezbătute şi acute teme din 
România actuală: copiii ră-
maşi în ţară, ca urmare a 
migraţiei părinţilor la mun-
că în străinătate. „«Familia 
Offline» este spectacolul ma-
turizării în absenţa părinţi-
lor, al transformărilor bruş-
te şi deciziilor radicale pe 
care copiii le iau, nevoiţi să 

se adapteze noilor roluri so-
ciale din familia de graniţă. 
Când copiii devin proprii lor 
părinţi, lumea întreagă e un 
pachet de griji şi aşteptări 
cu viitor fragmentat între 
aici, acasă şi acolo, la ma-
ma şi tata – deveniţi ecoul 
prelung al unei voci la tele-
fon. Maturizarea copiilor 
naşte întrebări inocente, tan-
dre şi cinice despre lumea 
în care trăim: «Când suntem 
destul de mari ca să creş-
tem singuri?», «Când deve-
nim mama?», «Şi când ma-
ma nu e, cine e mama?»”, 
arată organizatorii eveni-
mentului.

Intrare liberă

„Familia Offl ine” este un 
spectacol de Mihaela Michai-
lov, în regia lui Radu Apos-
tol, iar scenografi a a fost scri-
să a fost semnată de Maria 
Mandea. Din distribuţia spec-
tacolului fac parte Mihaela 
Rădescu, Viorel Cojanu şi no-
uă copii cu vârsta între 11 şi 
16 ani: Bianca Gheorghe, De-
nis Nadolu, Ionuţ Roşca, Ma-
rio Ştefan, Georgiana Moise, 
Roberta Parascan, Anca Ne-
goiţă, Andreea Baraitan şi 
Ana Maria Zaincovschi. Spec-
tacolul va avea loc pe scena 
Sălii Traube, marţi seara, de 

la ora 18.00, iar intrarea va 
fi  liberă.

Conferinţă-dezbatere
După reprezentaţie, va avea 

loc o conferinţă-dezbatere cu 
tema „Teatrul educaţional”, în 
cadrul căreia artiştii implicaţi 
în proiect vor prezenta meto-
dologia de lucru care a stat la 
baza realizării spectacolului.

Proiectul este fi nanţat prin-
tr-un grant oferit de Norve-
gia, Islanda, Liechtenstein şi 
Guvernul României, în cadrul 
programul PA17/RO13 „Pro-
movarea diversităţii în cultu-
ră şi artă în cadrul patrimo-
niului cultural european”.

Drame transpuse în teatru
Asociaţia Culturală REPLIKA prezintă, la Mediaş, spectacolul de teatru educaţional „Familia Offline”.

Milu OLTEAN

Scriitorul şi publicistul me-
dieşean Laurenţiu Oprea şi-a 
lansat recent cel de-al 25-lea 
volum. Centrul cultural ger-
man „Casa Schuller“ din Me-
diaş a găzduit, la începutul 
acestei săptămâni, lansarea 
cărţii „Mara şi altele...”. Eve-
nimentul a prilejuit o întâlni-
re emoţionantă între scriitor şi 
cititori, având în vedere fap-

tul că volumul cu numărul 25 
constituie o „bornă” pe care 
Oprea o atinge în activitatea 
sa publicistică. În acelaşi timp, 
manifestarea a consemnat şi 
împlinirea a două decenii de 
apariţie a săptămânalului „In-
formaţia Săptămânii”, păsto-
rit de acelaşi Oprea.

Amintiri şi gânduri
Cea mai recentă carte a 

scriitorului medieşean este o 
trecere în revistă a cotidianu-

lui citadin, cu bune şi rele, cu 
întâmplări mai mici sau mai 
mari, cu oameni şi fapte. Es-
te, dacă vreţi, un tablou al 
oraşului de ieri, reconstruit 
prin amintiri, inspirări şi ex-
pirări prin gânduri, dar şi a 
oraşului de azi. „Cartea este 
o colecţie de gânduri asupra 
oraşului şi oamenilor lui. Es-
te o carte despre oraş, aşa 
cum îl văd, cum îl simt şi îl 
trăiesc eu. Dincolo de rându-
rile despre oraş, veţi găsi şi 

poveşti despre oameni deose-
biţi, întâmplări de viaţă. Am 
găsit de cuviinţă să spun po-
vestea despre Mara, care dă 
şi titlul cărţii, o femeie şi o 
mamă deosebită, greu încer-
cată de viaţă, femeie care a 
fost ucisă în vâltoarea Revo-
luţiei de la Timişoara. E o po-
veste emoţionantă, care pe 
mine m-a marcat şi pe care 
am vrut să o dau mai depar-
te”, a spus scriitorul Lauren-
ţiu Oprea.

Un tablou al oraşului nostru

Alex PÎNTEA

Festivitatea de deschidere a 
noului an de învăţământ la 
Şcoala Postliceală „Alma Ma-
ter“ Mediaş a avut loc la sfâr-
şitul săptămânii trecute. Prin-
tre invitaţii prezenţi s-a numă-
rat şi deputatul Gheorghe Ro-
man. În total, vor studia în a-
ceastă unitate de învăţământ 
200 de elevi, grupaţi în trei cla-
se în anul I şi alte patru în anul 
al II-lea. „Anul şcolar a înce-
put cu o bază materială adec-
vată, cu mijloace de învăţare 
moderne, conforme cu cerinţe-
le angajatorilor români, cât şi 
germani, manuale de limba ger-
mană cu CD-uri şi DVD-uri pri-
mite de la partenerul şcolii, Au-
xila Akademie, atât pentru anul 
I, cât şi pentru anul II“, a pre-
cizat Viorel Pasc, directorul Şco-
lii Postliceale „Alma Mater“ 
Mediaş.

Parteneriat important
Unitatea de învăţământ me-

dieşeană are încheiat un par-
teneriat cu Auxila Akademie 
din Germania. Prin interme-
diul acestuia, elevii din Medi-
aş vor desfăşura practica de 
specialitate la angajatori din 
Germania. Partenerul german 
sprijină cursanţii şcolii medie-
şene în învăţarea limbii germa-
ne, prin oferirea de suporturi 
de curs online şi manuale, pre-
cum şi de material didactic, iar 
la absolvire le facilitează găsi-
rea unui loc de muncă. „Lim-
ba germană se studiaza inten-
siv şi suplimentar pe parcur-

sul celor trei ani de şcoală. Par-
tenerul german asigură tutu-
ror absolvenţilor un loc de mun-
că şi, mai mult decât atât, îi 
ajută în adaptarea la modul de 
lucru nemţesc. La fi nalul anu-
lui II, elevii vor desfăşura un 
stagiu de practică la angajatori 
germani, aceştia putându-se 

angaja la absolvire în acele in-
stituţii“, a explicat Pasc.

Condiţii foarte bune
Şcoala Postliceală „Alma 

Mater“ Mediaş oferă şi în acest 
an burse, care înseamnă scu-
tirea de la plata taxei de şco-
larizare, elevilor cu rezultate 
deosebite la învăţătură. Toto-
dată, îi sprijină fi nanciar şi pe 
cei care au deja 30 de ani îm-
pliniţi, oferindu-le reduceri la 
plata taxei. Cursurile se des-
făşoară după-amiaza, progra-
ma şcolară prevăzând ore de 
teorie, laborator tehnologic şi 
instruire practică la fi nalul fi -
ecărui semestru. În cadrul şco-

lii predau 19 cadre didactice 
califi cate şi anume profesori, 
medici, farmacişti şi asistenţi 
medicali. De asemenea, cabi-
netul de nursing, laboratoa-
rele de chimie şi informatică 
sunt dotate cu echipamente 
de ultimă generaţie, iar fon-
dul de carte al bibliotecii şco-
lii are un număr mare de ma-
nuale şi cărţi de specialitate, 
astfel încât elevii să poate stu-
dia suplimentar în sălile de 
lectură sau acasă. „Mulţumesc 
elevilor, părinţilor, parteneri-
lor şcolii, pentru că au ales 
Şcoala Postliceală «Alma Ma-
ter» Mediaş“, conchide Viorel 
Pasc.

MODERN | Şcoala Postliceală „Alma Mater“ Mediaş şi-a deschis porţile

Învăţământ de calitate
În anul I vor studia 100 de elevi, în trei clase, două cu specializarea 
Asistent medical generalist şi o clasă de Asistent medical de farmacie. 
Alte patru clase sunt deja în anul II de studii.

VIOREL PASC | 
director ȘPAMM

„În total, avem 200 
elevi în doi ani de 
studiu, trei specializări 
şi şapte clase.“

Festivitatea de deschidere a noului an de învăţământ a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute



Centrul pentru activităţi 
recreaţionale 
Transilvaventura oferă ate-
liere de creaţie şi informa-
re despre mediul înconju-
rător, trasee cu biciclete şi 
karturi pe Valea 
Hârtibaciului, pernă de 
sărituri cu suprafaţa de 
100 mp, rocodrom gonfl a-
bil (perete de escaladă cu 
prize şi sisteme de sigu-
ranţă), dar şi sporturi de 
echipă.

Proiectul depus pe Măsura 
313 – Încurajarea activităţilor 
turistice valorează, în total, 
98.754 euro, din care fi nanţa-
rea nerambursabilă este în 
cuantum de 82.675 euro. Da-
niela-Mălina Măsălar ne vor-
beşte despre „aventura“ sa eu-
ropeană.

Cum s-a născut proiectul? 
De unde v-a venit ideea să 
accesaţi fonduri europene? 
Cum aţi afl at de GAL MH şi 
de ce aţi ales să aplicaţi 
prin GAL?

Am lucrat mult în zonă, 
foarte mult cu turişti din stră-

inătate şi familii cu copii. Exis-
tă potenţial în zonă. Ideea a 
pornit de la a face ceva, chiar 
diferit, în zona Văii Hârtiba-
ciului, atât de puţin cunoscu-
tă oamenilor şi, totodată, atât 
de frumoasă. Solicitare din par-
tea familiilor cu copii, în spe-
cial a celor din străinătate, exis-
ta, echipamentele erau foarte 
scumpe, cu siguranţă că fără 
contribuţia europeană acest 
proiect nu ar fi  fost posibil. 
Am auzit de GAL MH, am vor-
bit cu cei de acolo, care m-au 
sprijinit de la bun început... şi 
aşa am demarat proiectul.

Valea Hârtibaciului este o zo-
nă foarte frumoasă, cu multă 
cultură, cu multe biserici forti-
fi cate, practic foarte puţin cu-
noscute sau necunoscute oame-
nilor, atât celor din zonă, cât şi 
celor din restul ţării sau din stră-
inătate. Sibiul este o destinaţie 
turistică importantă, atât pen-
tru români, cât şi pentru stră-
ini, iar pe Valea Hârtibaciului 
agropensiunile şi activităţile re-
laţionate cu agroturismul sunt, 
practic, inexistente. Deci aici 
exista o oportunitate în sensul 

desfăşurării unei activităţi rela-
ţionate cu cele descrise mai sus.

Sunteţi mulţumită de 
„aventura europeană“? Ca 

experienţă de lucru, cum 
aţi caracteriza elaborarea şi 
derularea proiectului? Au 
fost lungi timpii de aştepta-
re, vi s-a părut complicată 
birocraţia etc.?

Pot spune că sunt în plină 
„aventură europeană“, întru-
cât proiectul încă nu s-a înche-
iat. A durat mult, prima depu-
nere de proiect a fost făcută 
în 2013, dar pe tot parcursul 
derulării proiectului am avut 
sprijinul celor de la GAL MH, 
fetele de acolo m-au convins 
să accesez fondurile şi să de-
pun proiectul. Timpii de aş-
teptare au fost lungi, dar, per 
total, pot spune că sunt mul-
ţumită de „aventura europea-
nă“. Nu pot spune că există bi-
rocraţie. De-a lungul derulării 
proiectului meu s-au modifi -
cat structurile din interiorului 
OJFIR Sibiu şi Alba, au apărut 
oameni noi, care nu cunoşteau 
proiectul.

Cum a decurs colaborarea 
cu GAL MH?

Extrem de bună, fetele de 
la GAL MH Agnita au fost un 
sprijin absolut în prima etapă 
a proiectului.

După fi nalizarea acestui 
proiect, aveţi în vedere un 
altul?

Fiecare lucru la timpul lui, 
trebuie fi nalizat mai întâi acest 
proiect, iar următoarea peri-
oadă este foarte importantă 
din punct de vedere al aface-
rii pentru a deveni profi tabilă.

Ce sfaturi aţi avea pentru 
cineva interesat să acceseze 
fonduri prin GAL?

Să se înarmeze cu multă, 
multă răbdare, să îşi aleagă un 
bun consultant, să fi e foarte 
riguros în ceea ce priveşte do-
cumentaţia şi termenele de de-
punere şi, de cele mai multe 
ori, să se autoinstruiască pe 
parcursul proiectului pentru a 
reuşi să ducă la bun sfârşit im-
plementarea.
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„Microregiunea Hârtibaciu” 
– GAL-ul din centrul ţării

Asociaţia „GAL Microregiunea Hârtibaciu”, formată din 26 
de membri, a obţinut personalitate juridică în 30 octombrie 
2007. Actuala structură a GAL „Microregiunea Hârtibaciu” 
se compune din 53 de membri, din care 15 primării, 14 
ONG-uri, 10 societăţi comerciale, patru întreprinderi indivi-
duale, patru grupuri de iniţiativă și șase persoane fi zice. 
Teritoriul GAL MH se întinde pe o suprafaţă de peste 1.389 
kmp, cu o populaţie de 43.744 locuitori, în 58 de localităţi.
Echipa tehnică condusă de managerul Elena Curcean a reu-
șit să atragă pe Valea Hârtibaciului, până în prezent, prin 
intermediul proiectelor fi nanţate, o sumă nerambursabilă 
în valoare circa 2.161.000 euro, din cei 2.281.120 prevăzuţi 
în strategia de dezvoltare. Cea mai mare sumă, 844.984 
euro, a fost atrasă prin măsura 322 și va fi  folosită pentru 
dezvoltarea satelor. Cele mai multe proiecte au fost depuse 
pe măsura 112, prin care 16 tineri își vor începe activitatea 
benefi ciind de câte 40.000 de euro pentru culturi vegetale, 
zootehnie și apicultură. Pentru dezvoltarea turismului au 
fost depuse patru proiecte, care însumează valoarea de 
618.195 de euro și vor duce la punerea în valoare a patri-
moniului natural și cultural existent pe Valea Hârtibaciului.
Prima etapă de atragere de fonduri europene, pe Axa 
LEADER, aproape s-a încheiat. Grupul de Acţiune Locală 
„Microregiunea Hârtibaciu” urmează să sprijine implemen-
tarea proiectelor fi nanţate și să elaboreze următorul Plan 
de Dezvoltare Locală a zonei, realizând întâlniri cu partene-
rii și cu membrii asociaţiei pentru etapa 2014 – 2020, în 
care se preconizează un buget mult mai mare și un nou 
succes pentru Valea Hârtibaciului.

INIŢIATIVĂ | Activităţile recreative, o şansă pentru dezvoltarea agroturismului pe Valea Hârtibaciului

Aventuri pentru toată familia
Un loc în care copiii şi părinţii vin să petreacă timp liber de calitate, în natură, a luat naştere în comuna 
Roşia, datorită unui proiect cu finanţare nerambursabilă de peste 82.000 de euro.

ANUNŢ ANGAJARE ELECTRICIAN PRODUCŢIE

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaș, str. Gravorilor, nr.2 A, an-

gajează „Electrician” pentru Staţia de Tratare Apă Potabilă Mediaș.

Cerinţele postului:

Bune cunoștinţe în următoarele activităţi/domenii:

• instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator;

• aparate pentru instalaţii de joasă tensiune;

• tablouri de distribuţie;

• aparate de măsură și control;

• instalaţii de iluminat și forţă;

• automatizări, acţionari electrice;

• instalaţii de protecţie a clădirilor și a liniilor aeriene de joasă tensiune;

• accidente produse de electricitate;

• norme de securitate și sănătate în muncă;

•  obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 15.10.2015 și va 

cuprinde:

• cerere de angajare;

• curriculum vitae;

• copie buletin/carte de identitate;

• copie diplomă/certifi cat de absolvire a liceului sau a școlii profesionale în 

califi carea de electrician-electromecanic sau electrician-automatist;

• adeverinţă medicală din care să reiasă că solicitantul este ,,apt de muncă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/841425, interior 15, 

Birou Resurse Umane.

Daniela-Mălina Măsălar



În urmă cu câţiva ani, fa-
milia Lazăr a considerat că 
agricultura este o afacere bu-
nă pentru creşterea venituri-
lor familiei şi pentru un trai 
mai decent. Mai ales într-o zo-
nă ca Valea Hârtibaciului, în 
care lipsa locuri de muncă şi 
a investiţiilor este destul de 
acută, iar agricultura şi creş-
terea animalelor sunt singure-
le îndeletniciri. Încet, încet, 
Felicia Lazăr şi-a sporit numă-
rul animalelor din ogradă şi 
apoi a reuşit şi achiziţionarea 
utilajelor necesare producerii 
hranei pentru ferma de vaci.

Proiect îndrăzneţ
Costurile pentru dezvoltarea 

fermei, însă, au fost tot mai ma-
ri, iar familia Lazăr s-a gândit 
să aplice pentru fonduri euro-
pene, prin intermediul GAL-ului 
Microregiunea Hârtibaciu, în 
speranţa că aşa va dispune de 
mai mulţi bani pentru planul 
de afaceri pe care îl concepuse. 
Astfel, acum doi ani, Felicia La-
zăr şi fi ul său, Alexandru Toa-
der Lazăr, au depus câte un pro-
iect privind extinderea fermei 
de semi-subzistenţă, în cadrul 
Măsurii 141. Răspunsul a fost 
pozitiv şi au primit o fi nanţare 
de 7.500 de euro pe proiect, în 
tranşe anuale de câte 1.500 de 
euro, echivalentul în lei. Până 
acum, au încasat câte două tran-
şe de 1.500 de euro. Suma nu 
este una foarte mare, însă au 
reuşit să folosească banii pen-
tru achiziţia de utilaje. Ferma 
familiei Lazăr numără zece vaci 
de lapte şi un taur, la care se 
adaugă utilajele achiziţionate în 
ultima vreme.

Bani de la GAL
Cu ajutorul fondurilor ac-

cesate prin GAL MH, familia 
Lazăr a achiziţionat o presă 
pentru balotaj şi un tractor. Pe 
lângă animale şi utilaje, fami-

lia Lazăr a amenajat în curte 
şi o anexă pentru depozitarea 
furajelor. „A fost destul de greu 
la început, deoarece ne-am 
confruntat cu lipsa fondurilor 
pentru achiziţia utilajelor. Ac-
cesarea banilor prin GAL a 
constituit o mică parte din su-
mele pe care le-am investit în 
ultimii ani. Agricultura nu es-
te o investiţie sigură şi este ne-
voie de foarte multă muncă. 
Nu avem prea multe variante 
de venituri în comuna noas-
tră. Totodată, subvenţiile pe 

care le primim nu sunt mari, 
însă sunt de ajutor“, povesteş-
te Felicia Lazăr. Mica fermă a 
necesitat investiţii de aproape 
500 de milioane de lei vechi. 
O altă problemă cu care s-au 
confruntat fermierii din Nocri-
ch a fost lipsa terenuri pentru 
păşunat sau faptul că suprafe-
ţele de teren nu sunt comasa-
te. În acest moment, în cele 
două exploataţii, a doamnei 
Lazăr Felicia şi a fi ului dânsei, 
Lazăr Toader Alexandru, se lu-
crează aproape 30 de hectare, 

atât proprietate a familiei, cât 
şi în arendă. Din păcate, şi ei 
au difi cultăţi în ceea ce priveş-
te comercializarea laptelui, mai 
ales că preţul oferit de angro-
sişti este foarte mic. În acest 
moment, fermierii din Nocri-
ch au un contract cu o fi rmă 
din localitatea Ţichindeal.

Efort însemnat
Dezvoltarea unei ferme de 

familie este o afacere destul 
de costisitoare, iar atragerea 
de fonduri din alte surse este 
destul de anevoioasă. „Proce-
dura de a atrage bani din alte 
programe este destul de grea 
şi poate ar trebui simplifi cată. 
Însă banii accesaţi prin inter-
mediul GAL-urilor sunt o so-
luţie bună“, consideră Felicia 
Lazăr. Totodată, familia depu-
ne eforturi şi pentru a fi  la cu-
rent cu ceea ce se întâmplă în 
agricultură şi zootehnie. De al-
tfel, în această perioadă, Feli-
cia Lazăr urmează un curs de 
administrare a afacerii, fi nan-
ţat tot din fonduri europene.

Societatea comercial   
 BACHMANN ROMÂNIA ,  

specializat  în  produc ia de echipamente de distribu ie 
a energiei electrice, angajeaz  în condi ii avantajoase 

urm toarele categorii de muncitori: 

 -Lucr tor depozit
-Operator linie montaj 

 Cerin e : 
 Absolvent coal  profesional  sau liceu 

 Experien a pe posturi similare constituie avantaj.
 

Te a tept m s  depui  CV-ul la sediul firmei noastre din  
Media , strada Stadionului, nr 88.
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cu sediul pe str George Topîrceanu nr 16, 551028 Mediaş, 
Jud. Sibiu, angajează:

• Reglor la maşini de prelucrare mase plastice
• Mecanic de întreţinere
• Șef schimb

Dacă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, aşteptăm CV-urile 
dumneavoastră la e-mail resurse.umane@hock-gruppe.de . 
Informaţii la telefon 0369-455.264

Dacă doriţi să ne cunoaşteţi ne puteţi găsi la www.hock-gruppe.de.

„Microregiunea Hârtibaciu” 
– GAL-ul din centrul ţării

Asociaţia „GAL Microregiunea Hârtibaciu”, formată din 26 de 
membri, a obţinut personalitate juridică în 30 octombrie 2007. 
Actuala structură a GAL „Microregiunea Hârtibaciu” se compu-
ne din 53 de membri, din care 15 primării, 14 ONG-uri, 10 so-
cietăţi comerciale, patru întreprinderi individuale, patru gru-
puri de iniţiativă și șase persoane fi zice. Teritoriul GAL MH se 
întinde pe o suprafaţă de peste 1.389 kmp, cu o populaţie de 
43.744 locuitori, în 58 de localităţi.
Echipa tehnică condusă de managerul Elena Curcean a reușit să 
atragă pe Valea Hârtibaciului, până în prezent, prin interme-
diul proiectelor fi nanţate, o sumă nerambursabilă în valoare 
circa 2.161.000 euro, din cei 2.281.120 prevăzuţi în strategia 
de dezvoltare. Cea mai mare sumă, 844.984 euro, a fost atra-
să prin măsura 322 și va fi  folosită pentru dezvoltarea satelor. 
Cele mai multe proiecte au fost depuse pe măsura 112, prin 
care 16 tineri își vor începe activitatea benefi ciind de câte 
40.000 de euro pentru culturi vegetale, zootehnie și apicultu-
ră. Pentru dezvoltarea turismului au fost depuse patru proiec-
te, care însumează valoarea de 618.195 de euro și vor duce la 
punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural existent 
pe Valea Hârtibaciului.
Prima etapă de atragere de fonduri europene, pe Axa LEADER, 
aproape s-a încheiat. Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea 
Hârtibaciu” urmează să sprijine implementarea proiectelor fi -
nanţate și să elaboreze următorul Plan de Dezvoltare Locală a 
zonei, realizând întâlniri cu partenerii și cu membrii asociaţiei 
pentru etapa 2014 – 2020, în care se preconizează un buget 
mult mai mare și un nou succes pentru Valea Hârtibaciului.

AGRICULTURĂ | Ferma de familie a Feliciei Lazăr beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 7.500 de euro

Sursă de venit sigură
Ferma mică de familie este una dintre măsurile care pot duce la revigorarea şi dezvoltarea agriculturii. 
Un astfel de exemplu ne este prezentat de familia Lazăr, din comuna Nocrich.

Felicia Lazăr
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12.10.2015 – 18.10.2015

MORCOV 3 LEI / KG

PĂTRUNJEL 7 LEI / KG

ŢELINĂ 10 LEI / KG

CEAPA ROSIE 5 LEI / KG

CEAPĂ ALBĂ 3 LEI / KG

CEAPA VERDE 1,50 LEI/ LEG

FASOLE BOABE 10 LEI / KG

FASOLE VERDE 8 LEI / KG

VARZĂ ALBA 2 LEI / KG

CONOPIDA 8 LEI / KG

CARTOFI 2 LEI /KG

SALATA VERDE  1,50 LEI / BUC

ROSII 4 LEI / KG

CASTRAVETI  4 LEI / KG

VINETE 1.50 LEI / KG

MAZARE 7 LEI / KG

ARDEI KAPIA  4 LEI / KG

ARDEI VERDE 3 LEI / KG

GOGOSAR 3 LEI / KG

ARDEI IUTE 6 LEI / KG

USTUROI 15 LEI / KG

MIERE 32 LEI / KG

LAPTE PROASPĂT 2,50 LEI / L

CAŞ DE VACĂ  16 lei / kg

CAS DE OAIE 18 lei / kg

BRÂNZĂ DE VACI 16 lei / kg

TELEMEA DE VACĂ 14 lei kg

PULPĂ VITEL FARĂ OS 25 lei / kg

VRĂBIOARĂ MÂNZAT 18 lei / kg

COTLET MÂNZAT CU OS 18 lei / kg

PIEPT MÂNZAT 16 lei / kg

RASOL MÂNZAT 12 lei / kg

FICAT MÂNZAT 10 lei / kg

PULPĂ PORC FARĂ OS 14,50 lei / kg

PULPĂ PORC CU OS 11 lei / kg

COTLET – CEAFĂ 14 lei / kg

CARNE PORC CAL. II 12 lei / kg

GRAPEFRUIT 8 lei /kg

MERE 3 lei / kg

NECTARINE 5 lei /kg

PIERSICI 5 lei / kg

PRUNE 2,50 lei / kg

STRUGURI 4 lei / kg

PERE 4 lei / kg

PORUMB ZAHARAT 1,50 lei / buc

PERE 4 lei / kg

Pe când răsună în Biserică 
pilda aceasta, ni se cere, de 
fapt, să luăm aminte la „ţari-
na“ Duhului care suntem, la 
ceea ce ne cere Hristos Dum-
nezeu, întru rodire.

La început de an şcolar sau 
universitar, de fi ecare dată când 
e vorba despre învăţăcei şi în-
văţare, slujba rânduieşte în mij-
locul ei – miez de duh – aceas-
tă Evanghelie a „Semănătoru-
lui“ şi mereu se pune accentul 
pe cât de important este să pre-
luăm cum se cade bobul de în-
văţătură divină care cade în pli-
urile sufl etului nostru pentru a 
face roadă curată şi bună. Hris-
tos Însuşi insistă asupra „ini-
mii curate şi bune“ pe care tre-
buie s-o avem pentru o rodire 
cu har (Luca 8, 15). Dar se ui-
tă, nu de puţine ori, cât de im-
portant este ca semănătorul-das-
căl să se asemene lui Hristos, 
Semănătorul deplin. Să-i seme-
ne cât mai mult nu doar în 
aruncarea seminţei, ci şi în a-
legerea ei, păstrarea ei, „trata-
rea“ ei împotriva dăunătorilor. 
Pentru că cel care plugăreşte 
în Hristos se aseamănă cu ce-
lălalt – poate şi cu tine – plu-
garul de ţărână. Trebuie să alea-
gă timpul semănatului, dulcea-
ţa vântului şi mătasea de rază 
a soarelui fi indu-i aliat, iar fră-
mântarea celui dintâi şi aprin-
derea celei de-a doua duşman 
lui şi rodului ce-l aşteaptă.

Responsabilitate 
şi atenţie

Ba, mai mult, semănătoru-
lui în Hristos i se cere ca, lu-
ând aminte la parabola aceas-
ta rostită de Hristos, s-aleagă 
bine când deschide palma ca 
din pumnul cunoaşterii legii 
celei duhovniceşti să plece 
spre pământ jerba de lumină 
a adevărului revelat. Ar fi  ab-
surd, nu-i aşa, să ne apucăm 
să semănăm porumb pe asfal-
tul autostrăzii sau să ţinem, 
cu tot dinadinsul, s-aruncăm 

grâu în mlaştini doar din drag 
de a ne crede semănători! Une-
ori însă, aruncând anapoda 
vorbele – unele chiar de duh 
– riscăm ca ceea ce facem să 
se piardă, mai ales în ce pri-
veşte puterea rodirii sau rodi-
rea cu putere multă. Căci din 
bobul de grâu al vestirii lui 
Dumnezeu, prin moarte adu-
cătoare de „multă roadă“, tre-
buie să se nască măcar încă 
un bob sănătos, care să ducă 
mai departe rodirea. Noi în-
să, semănători fără de rându-
ială uneori, credem că a ves-
ti „cu timp şi fără timp“ în-

seamnă a predica în orice fel 
şi cu orice preţ.

Cuvântul „rodit 
în răbdare“

Se întâmplă, uneori, să au-
zim o Evanghelie şi să vestim 
din cu totul alt text, afl at mai 
la „îndemâna“ cugetării noas-
tre, ba, alteori, să credem că 
un adevăr rostit într-o oră e 
mai de preţ decât acelaşi ade-
văr rostit în câteva, bune, mi-
nute. Hristos ne-arată că nu-i 
aşa. El ne-arată că ceea ce ţi-
ne trează vestirea noastră es-
te cuvântul „rodit în răbdare“. 

Adică maturizat în aşteptare 
şi lucrare lăuntrică şi dinafa-
ră. Aşa cum bobului de grâu 
îi este de folos şi moartea sa, 
dar şi mângâierea soarelui şi 
blagoslovenia ploii...

Pilda celor dinainte
Ce-nseamnă a păstra cuvân-

tul şi a-l rodi în răbdare? Să 
ne-aducem aminte de Maica 
Domnului, care, auzind bine-
cuvântarea şi proorocia magi-
lor, „păstra toate cuvintele 
acestea, punându-le în inima 
ei“ (Luca 2, 19), sau de Sime-
on, bătrânul ce şi-a cufundat 
inima în dragoste, umplând-o 
de nădejde... Ei fac dintâi ex-
perienţa întâlnirii cu Dumne-
zeul cel viu, şi-n răbdarea de-
săvârşită a aşteptării împlini-
rii roadelor, mărturisesc...

Cât din sămânţă?
De ce alege Hristos pilda a-

ceasta pentru a lămuri „rodirea 
ţarinei care este Biserica“, prin 
lucrarea Cuvântului lui Dumne-
zeu? Pentru a ne dovedi că, une-
ori, în viaţă un om poate fi  şi 
drum de călcat în picioare, şi 
piatră şi ţărână cu pălămidă, dar 
câtă vreme are nădejde şi răb-
dare lucrătoare în fapte bune, 
poate deveni şi loc de rodire.

În fond, sămânţa nu se pier-
de: fi e s-adaugă drumului, fi e se 
face hrană păsărilor, fi e pământ 
pământului. Cel care pierde e 
„locul“ acela din inimă din care 
neizbucnind lumina rodirii ră-
mâne lungit în soarele ispitelor 
– ca un drum – grabnic de pur-
tat în vârtejul vânturilor şi-n gu-
rile nesătule ale zburătoarelor 
sau nenorocit pat de putreziciu-
ne pentru sporirea spinilor. Şi a-
ceasta ne şi învaţă că nu eşti ce-
ea ce zici că eşti, ci cât din să-
mânţa Cuvântului lui Dumne-
zeu, răbdătoare lucrare, s-a înfi -
ripat şi crescut în inima ta.

pr. conf. univ. dr. 
Constantin NECULA

ACTUALITATEA EVANGHELIEI L DUMINICA A 21-A DUPĂ RUSALII – LUCA 8, 5-15

Rodirea întru răbdare

(săptămâna 8 – 15 octombrie)

8 Jo Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia
9 Vi  Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia (Post)
10  Sâ Sf. Mc. Evlampie și Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian și 

Teofil Mărt.
11  Du Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. 

Mc. Zenaida și Filonila. Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. 
Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. 
Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 
1-13; glas 2, voscr. 8

12 Lu  Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13  Ma † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, 

Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
14  Mi †)  Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, 

Protasie și Chelsie (Post)
15 Jo Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin și Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou

Calendar Creştin Ortodox

Toate zilele închinate lui 
Dumnezeu sunt zile binecu-
vântate. Şi ziua de astăzi, Du-
minica aceasta, numită-n ca-
lendar a XXI-a după Rusalii, 
este o zi binecuvântată, o zi 
în care Hristos vine să ne apro-
pie de El, prin mijlocirea unei 
noi pilde.

Mântuitorul le-a spus uce-
nicilor: „Ieşit-a semănătorul 
să semene sămânţa sa“. Un 
semănător a luat sămânţa a-
ceasta şi încerca s-o împrăş-
tie pe pământ. Numai că să-
mânţa a căzut în patru locuri 
diferite. Una a căzut lângă 
drum. A fost călcată, au ve-
nit păsările cerului şi au mân-
cat-o. Alta a căzut într-un loc 
nisipos. A avut foarte puţină 
umiditate, a răsărit, dar, nea-
vând cum să-şi prindă rădă-
cinile, s-a uscat. Alta a căzut 
într-un loc cu spini. Pămân-
tul era bun, dar spinii, mără-
cinii erau aşa de mari, încât 
au înăbuşit-o şi n-a ajuns să 
dea roade. Apoi a patra a că-
zut în pământ bun şi a dat 
rod însutit.

Cum se percepe pilda
Prezentarea pildei se înche-

ie printr-o sentinţă, printr-un 
cuvânt extraordinar, pe care-l 
putem generaliza, pe care-l 
putem înţelege şi noi. Ce în-

seamnă: Cine are urechi de 
auzit să audă? Altfel spus, Cu-
vântul lui Dumnezeu trebuie 
să vină în urechile noastre. 
Dacă vrem, îl înţelegem şi fa-
cem roade. Dacă nu, înseam-
nă că urechile noastre nu sunt 
pentru auzit sau pentru a ne 
descurca în lumea aceasta.

Ucenicii L-au întrebat: 
„Doamne, de ce ne vorbeşti 
în pilde?“ Şi Mântuitorul le 
spune nişte cuvinte pe care 
nu le putem înţelege decât du-
pă multă îmbunătăţire duhov-
nicească. Hristos zice: „Vouă 
vă este dat să înţelegeţi în tai-
nă lucrurile, şi acestora în pil-
de. Văzând, să nu vadă, au-
zind, să nu priceapă...“ Adi-
că e o formă de a explica. Ei 
trebuie să fi e hrăniţi treptat, 
pentru a înţelege lucrurile 
acestea. Pentru că învăţătura, 
dacă ar veni cu toată încărcă-
tura ei de sens asupra lor, ori 
i-ar face să nu înţeleagă ab-
solut nimic, ori ar lua-o raz-
na.

Explicaţia Mântuitorului
Iată, Mântuitorul ne expli-

că această pildă, ca nimeni să 
nu fi e în neştiinţă, şi ne spu-
ne: „Semănătorul este Dum-
nezeu, sămânţa este cuvântul 
lui Dumnezeu...“ Şi aici tre-
buie să înţelegem ce înseam-

nă Cuvântul lui Dumnezeu. 
Sfânta Scriptură este Cuvân-
tul lui Dumnezeu. Dumnezeu 
este Semănătorul, Care trimi-
te fi ecăruia dintre noi Cuvân-
tul Său. Numai că noi suntem 
mai apropiaţi sau mai depăr-
taţi de Dumnezeu, exact ca şi 
terenul, exact ca şi pământul. 
Noi suntem pământul, către 
noi se trimite mesajul acesta, 
mesaj dumnezeiesc.

Cum primim sămânţa
Sămânţa care a căzut pe 

lângă cale se aseamănă cu cei 
care sunt îndepărtaţi de Dum-
nezeu, cei care de la început 
spun de departe: „Doamne, 
nu Te amesteca în treaba 
mea!...“

Cu terenul cel nisipos ne 
asemănăm atunci când lăsăm 
să intre numai un pic înăun-
tru Cuvântul lui Dumnezeu. 
Auzim ceva, undeva, de Dum-
nezeu. Cuvântul acela a reu-
şit, pentru moment, să ne în-
călzească şi să zicem: „Da, şi 
eu cred în Dumnezeu“. Dar 
avem aşa de puţină experien-
ţă şi voinţă, încât ne lăsăm 
bătuţi şi zicem: „Nu!... Ce da-
că e duminică? Mă culc, dorm 
mai mult, pentru că sunt obo-
sit. E mai comod aşa“.

A treia stare, pământul ace-
la unde au crescut spini, se 

aseamănă cu lumea aceasta 
tulburată. Noi am fost educaţi 
şi crescuţi de părinţii noştri 
în credinţă. Dar am ajuns în 
lumea aceasta modernă, în lu-
mea aceasta care a primit to-
tul de afară, numai ce e bun 
nu. În primul rând, poftele, 
plăcerile şi bogăţia.

Pământ bun
A rămas totuşi şi pămân-

tul bun... Să ne întrebăm: Oa-
re, de ce numai o pătrime din 
pământ rodeşte? Pentru că ne 
lasă Dumnezeu pe noi drept 
liberi să devenim pământ bun. 
Să considerăm Evanghelia de 
astăzi ca o chemare spre îm-
bogăţirea pământului vieţii 
noastre, a sufl etului nostru, 
căutând să ne apropiem de 
Dumnezeu cu faptele cele bu-
ne.

Să fi m, aşadar, rod al Cu-
vântului lui Dumnezeu, fi eca-
re, cu viaţa noastră, cu pur-
tările noastre, aducând slavă 
şi mulţumire lui Dumnezeu 
că a găsit cu cale să semene 
sămânţa Sa şi în pământul ini-
mii noastre, cerându-I, toto-
dată, şi însoţire în umblarea 
noastră, pentru a duce la bun 
sfârşit rodul pe care El îl aş-
teaptă de la noi.

ÎPS dr. Laurenţiu STREZA

Ieşit-a Semănătorul...
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Medicul iese transpirat din sala de operaţii. Se întâlneşte cu 
un alt medic care îl întreabă ce s-a întâmplat. La care acesta 
răspunde:

- Am avut o operaţie foarte grea. Pacientul, un poliţist, nu 
prezenta activitate cerebrală. I-am deschis calota craniană şi nu 
îmi venea să cred ochilor. Era goală. Doar un fi r de aţă. Timp 
de 4 ore, m-am gândit dacă să tai aţa sau nu. Până la urmă, am 
tăiat-o. Şi ce crezi că s-a întâmplat?

- Ce s-a întâmplat?
- I-au căzut urechile.

COLŢUL CU MONDENITĂŢI 

Monitorul de Mediaş: Unde te vezi peste 10 ani, făcând ce?
Timotei Păcurar: Cu siguranţa ciclism, nu ştiu dacă o să ră-
mân tot la mountainbike sau o să trec la şosea, dar o să ră-
mân la acest sport.  

M.M.: Care a fost cel mai frumos cadou primit vreodată?  
T.P.: Pe plan sportiv, invitaţia de a fi  parte a echipei NoMad 
Merida CST şi bicicletele pe care concurez şi mă antrenez.  

M.M.: Ce ai schimba în Mediaş, dacă ai avea puterea necesară?
T.P.: Mentalitatea tinerilor, să fi e mai deschişi spre natură şi 
sport outdoor.

TIMOTEI PĂCURAR | Campion naţional 
Mountain-bike XCM și șosea

COPILUL SĂPTĂMÂNII

UNDE MERGEM?

CE PUTEM VEDEA ÎN SIBIU...

MAXIMA SĂPTĂMÂNII

PORŢIA DE RÂS

Copilul dumneavoastră e cel mai frumos! Trimiteţi pe adresa 
redactia@monitoruldemedias.ro o fotografi e şi un scurt text, 
în care să menţionaţi cum îl cheamă, ce vârstă are şi de ce e 
atât de deosebit în viaţa dumneavoastră, pentru a deveni copilul 
săptămânii în Monitorul de Mediaş.

„Caută să fi i un soare şi atunci are să te vadă toată lumea!“ 
 (Feodor M. Dostoievski)

Fotbal
Sâmbătă 10 octombrie – Stadion Municipal, ora 11: FC Braşov 
– Gaz Metan Mediaş, în cadrul etapei a 8-a a Ligii a II-a, se-
ria a 2-a, la fotbal

Baschet
Sâmbătă 10 octombrie – Sala Sporturilor Mediaş, ora 18: CS 
Gaz Metan Mediaş – U-Banca Transilvania Cluj, în cadrul eta-
pei a 2-a a Ligii Naţionale de baschet masculin

Film la Casa Gazelor
Joi 8 octombrie, de la ora 18, la Casa Gazelor Naturale avem 
parte de proiecţia unui documentar realizat la Mediaş. Filmul 
„Libertate în pantofi  de copil“, realizat de Joachim Stall cu 
sprijinul lui Uwe Pelger (de origine medieşeană), face parte 
din selecţia ofi ciala a ASTRA FILM FESTIVAL 2015, în cadrul 
secţiunii Made in Romania.

„Târgul meşteşugarilor“
În perioada 10-11 octombrie, la Târnăvioara are loc „Târgul 
meşteşugarilor“. Vor face demonstraţii cca 30 de meşteri tra-
diţionali din întreaga regiune, vor fi  expoziţii, degustări culi-
nare precum şi concerte de muzică populară şi dans tradiţio-
nal. Duminică de la ora 13 are loc şi o paradă a locuitorilor 
din satele învecinate Târnăvioarei, care vor veni în costume 
populare specifi ce şi vor prezenta cântece şi joc popular. In-
trarea liberă. La brunch se poate participa doar pe bază de în-
scriere prealabilă, la adresa de e-mail: contact@mytransylva-
nia.ro sau la telefon 0747.032.619.

Teatru, la Traube
Marţi 13 octombrie, de la ora 18, la Sala Traube se joacă pie-
sa „Familia Offl ine“, de Mihaela Michailov, un spectacol-măr-
turie despre una dintre cele mai dezbătute şi acute teme din 
România actuală: copiii rămaşi în ţară, ca urmare a migraţiei 
părinţilor la muncă în străinătate. Intrarea este liberă.

Concert de orgă
Luni 12 octombrie, la Biserica Evanghelica Sf. Margareta are 
loc ultimul concert din seria estivală din acest an. De la ora 
18 este programat recitalul lui Miklos Teleki din Budapesta. 
Intrarea liberă.

Muzeul Municipal
Muzeul Municipal Mediaş, din strada Mihai Viteazu, nr. 46, 
ne aşteaptă să-i trecem pragul pentru a viziona, pe lângă ex-
poziţiile permanente, „Perspective medieşene în tablouri do-
cument“ – o expoziţie temporară de pictură şi grafi că care va 
fi  deschisă până în 23 octombrie. Program de luni până vi-
neri, între orele 9 – 17.

Vineri 9 octombrie şi sâmbătă 10 octombrie, Baza SC Con-
strucţii SA, ora 19: FAUST, după J. W. Goethe. Scenariul şi re-
gia Silviu Purcărete. Distribuţia: Ilie Gheorghe (Faust), Ofelia 
Popii (Mefi sto).
Luni 12 octombrie, Sala Thalia, ora 20: Turneu Naţional de 
Muzică Fado, cu artistul portughez Ricardo CARIA & Proiect 
ALMA NO FADO. Preţ bilete: Categoria 1: 80 lei, Categoria 2: 
70 lei, Categoria 3: 60 lei.
Marţi 13 octombrie, Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala Stu-
dio, ora 19: Panik – Männer am Rande des Nervenzusammen-
bruchs, de Mika Myllyaho. Regia: Daniel Plier
Miercuri 14 octombrie, Casa de Cultură a Sindicatelor, ora 19: 
Dincolo de dans – spectacol de balet neoclasic. PREMIERĂ 
ABSOLUTĂ. Preţ bilet: 10 lei.

Numele meu este 
Adelina Maria. Am 4 
ani şi jumătate şi mă 
bucur mult că pot să 
mă prezint. De loc 
sunt din Cluj Napoca, 
dar îmi place mult la 
Mediaş şi vin la 
bunici când am timp, 
că sunt foarte ocupată 
cu grădi şi baletul! 
Mulţumesc mult 
Ziarului Monitorul de 
Mediaş că mi-a dat 
ocazia să-i salut pe 
toţi copiii din Mediaş 
şi să le doresc 
sănătate şi succes la 
grădi şi şcoală în noul 
an care a început.

VOCILE MEDIAŞULUI

POVESTIRI CU TÂLC

E.K., gospodină

„Am prezentat tot ce am 
făcut în această toamnă şi 
pot să vă spun că am făcut 
de toate. Am venit cu 
zacuscă, tocană de legume, 
gogoşari, fasole verde şi ardei 
iute“..

I.A., gospodină

„Am venit cu fasole în sara-
mură, piersici din grădina 
mea, gem de gutui. Am adus 
şi vinete murate, o reţetă spe-
cială la care ţin foarte mult a-
tât eu cât şi familia mea“.

M.H., gospodină

„Anul acesta am venit cu to-
cană de legume în dovleac şi 
sarmale în foi de viţă cu fl ori 
de dovleac. Am făcut de toa-
te în toamna asta, mai ales 
compot din toate fructele po-
sibile“.

E.T., gospodină

„Am venit la Ziua Recoltei cu 
bulion, compot de gutui, pas-
tă de ardei pe care o folosesc 
la tocăniţe şi ciorbe“.

„Am făcut de toate...“
Sâmbăta şi duminica trecută, Piaţa Corneliu Coposu s-a umplut de standuri cu fructe, legume şi peşte, la 
Ziua Recoltei. Un moment foarte aşteptat a fost concursul „Cămara tradiţională“, pentru care gospodinele 
au adus cele mai bune produse pregătite în această toamnă. Cu ce anume au venit acestea la ziua recoltei, 
ce reţete speciale au folosit, aflaţi din raidul-anchetă realizat de reporterul Monitorului.

Aparenţele înşeală
Această poveste adevărată se întâmpla în America la sfârșitul seco-
lului al XIX-lea. O doamnă și soţul ei au coborât din tren în Boston 
cu intenţia de a ajunge la Universitatea Harvard. Erau îmbrăcaţi 
destul de modest: ea, într-o rochie de bumbac, el, îmbrăcat într-un 
costum simplu, nu chiar de cea mai bună calitate. S-au adresat, fă-
ră să fi  avut o programare prealabilă, secretarei președintelui de la 
Universitatea Harvard. Secretara a ghicit imediat că aceștia veneau 
de la ţară, că erau fermieri, care nu puteau avea nimic de a face cu 
Harvard.
- Dorim să-l vedem pe domnul președinte – a spus omul încet.
- Îmi pare rau, este foarte ocupat – a răspuns secretara.
- Așteptăm – a replicat femeia.
Ore întregi, secretara i-a ignorat, în speranţa că cei doi, în cele din 
urmă se vor descuraja și vor pleca. Ei nu au plecat, ceea ce a făcut 
să crească frustrarea acesteia.
În cele din urmă a decis să-l deranjeze pe președinte, deși era o 
corvoadă pe care ea mereu o evita .
- Poate dacă veţi vorbi cu ei câteva minute, vor pleca – i-a spus se-
cretara președintelui Universităţii. Acesta făcu o strâmbătură de 
dezgust, și acceptă. Cu fruntea încruntată, dar cu demnitate, se în-
dreptă cu pas majestuos spre perechea care aștepta.
Femeia îi spuse:
- Am avut un fi u care a învăţat la Harvard timp de un an. El a iubit 
Harvard-ul. A fost fericit aici, dar acum un an, a murit într-un acci-
dent. Soţul meu și cu mine am vrea să construim ceva, undeva în 
campus, care să fi e în memoria fi ului nostru. Președintele nu a pă-
rut interesat.

- Doamnă – a spus acesta – nu putem ridica o statuie pentru fi eca-
re persoană care a învăţat la Harvard și apoi a murit. Dacă am fa-
ce-o, acest loc ar părea un cimitir.
- Oh, nu, replică repede femeia – nu dorim să se ridice o statuie. 
Ne-am gândit că am fi  bucuroși să donăm o clădire universităţii 
Harvard.
Președintele a întors către ei privirea.
Aruncă o privire la rochia și la costumul simplu cu care cei doi erau 
îmbrăcaţi și exclamă apoi:
- O clădire!! Aveţi cumva idee cât costă o clădire? Am investit peste 
șapte milioane și jumătate de dolari în clădirile de aici de la 
Harvard!
Pentru o clipă, femeia a tăcut.
Președintele s-a gândit că poate acum se va putea debarasa de ei.
Femeia se întoarse către soţul său și îi spuse încet:
- Atât de puţin costă o universitate? De ce să nu construim noi de 
la început una nouă, a noastră ?
Soţul său acceptă.
Faţa președintelui se întunecă de confuzie și uimire.
Domnul Leland Stanford și soţia lui s-au ridicat și au plecat, au că-
lătorit până în Palo Alto, în California, unde au pus bazele universi-
tăţii care le poartă numele, Universitatea Stanford, în memoria 
unui fi u de care Harvard nu a mai fost interesat. Universitatea 
“Leland Stanford Junior” a fost inaugurată în 1891, în Palo Alto. 
“Junior”, deoarece onora memoria fi ului bogatului latifundiar. 
Acesta era „memorialul“ său.
În ziua de astăzi, universitatea Stanford este pe locul întâi în lume, 
mai sus decât Harvard.
Morala: Ce ușor te poţi înșela atunci când judeci după aparenţe!

Emil Mureşan, artist plastic

REŢETA FAVORITĂ: SARAMURĂ DE PEŞTE CU 
MĂMĂLIGUŢĂ 

Ingrediente: 1 crap de aproximativ 2-3 kg, 3-4 roşii, 5 legături 
de pătrunjel, 3 buc. ardei gras roşu, 2 ardei iuţi (verzi), jumăta-
te cutie suc de roşii, sare grunjoasă

Mod de preparare: Peştele, fără cap, curăţat de solzi, se porţio-
nează, se dă prin sarea grunjoasă şi se coace pe grătar. Când e ga-
ta, se pune într-un vas şi se acoperă cu un un capac. Se pun apoi 
pe grătar roşiile şi gogoşarul. Separat, se pregăteşte sosul, după 
cum urmează: într-o oală se fi erb 2,5 l apă. Când apa începe să 
clocotească, se adaugă ardeiul gras şi roşiile decojite şi tocate mă-
runt, sucul de rosii şi ardeiul iute (după gust) lăsându-se pe foc 
aproximativ 5 minute. Se toacă mărunt 3 legături de pătrunjel, se 
adăugă peste sos şi se opreşte focul, acoperindu-se oala cu un ca-
pac. După aproximativ 4 minute se adaugă peştele şi cele 2 legă-
turi de pătrunjel rămase, de asemenea, tocate mărunt. Se acope-
ră oala cu un capac. Se poate servi după aproximativ 10-15 minu-
te, cu mămăliguţă, mujdei de usturoi şi vin alb sec. Poftă bună!

REŢETA VIP
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CV-urile cu poză se depun la in-
fo@transeuropa.ro

¤ SC angajează conducător au-
to categoria C+E pentru trans-
port marfă în comunitate, cu 
atestat și experienţă. Informaţii 
la telefon 0740-647.531

¤ ȘCOALA NAŢIONALĂ DE GAZ, 
cu sediul în Mediaș, str. Meta-
nului, nr. 1, angajează admi-
nistrator fi nanciar (patrimoniu) 
– studii medii. Telefon 
0269-845.876 (AJOFM Sibiu)

¤ SPITALUL MUNICIPAL MEDI-
AȘ, cu sediul în Mediaș, str. 
Cloșca, nr. 2, angajează asis-
tent medical generalist și îngri-
jitoare la unităţi de ocrotire so-
cială și sanitară. Telefon 
0269-842.550 (AJOFM Sibiu)

¤ SC CONECON EN RG, cu se-
diul în Mediaș, str. Greweln, nr. 
1 A, angajează electronist tele-
comunicaţii, lăcătuș mecanic, 
sudori și mașinist la mașini 
pentru terasamente (ifronist). 
Telefon 0269-841.084 (AJOFM 
Sibiu)

¤ MEDIMPACT SA, cu sediul în 
Mediaș, str. Ion Brătianu, nr. 
22, angajează confecţioneri ar-
ticole din piele și înlocuitori și 
muncitori necalifi caţi în indus-
tria confecţiilor. Telefon 
0369-421.052 (AJOFM Sibiu)

¤ ARIONTEC, sediul în Mediaș, 
str. G. Topârceanu, nr. 16, an-
gajează muncitori necalifi caţi la 
asamblarea, montarea pieselor 
și lăcătuși mecanici. Telefon 
0269-841.126 (AJOFM Sibiu)

¤ KONSTA SPLENDID, cu sediul 
în Mediaș, str. Ighișului, nr. 2A, 
angajează lucrător comercial. 
Telefon 0269-841.567 (AJOFM 
Sibiu)

¤ MED SERVICE, cu sediul în 
Mediaș, str. Titus Andronic, nr. 
3, angajează femeie de servi-
ciu. Telefon 0269-833.038 (A-
JOFM Sibiu)

¤ SC MORA IPR SRL, cu sediul 
în Mediaș, str. G. Topârceanu, 
nr. 16, angajează operator ma-
se plastice, reglor mașini de 
bobinat și platinat și tehnician 
mentenanţă electromecanică – 
automatică echipamente in-
dustriale. Telefon 
0269-844.370 (AJOFM Sibiu)

¤ SNGN ROMGAZ SA, cu sediul 
în Mediaș, strada Unirii nr. 4, 
angajează auditor intern și 
electrician echipamente electri-
ce și energetice. Telefon 
0269-201.000 (AJOFM Sibiu)

¤ SNGN ROMGAZ S.A., Sucur-
sala SIRCOSS Mediaș, cu sediul 
în Mediaș, Șos. Sibiului, nr. 5, 
angajează inginer mecanic. In-
formaţii la telefon 
0269-205.031 (AJOFM Sibiu)

¤ CENTRUL DE PLASAMENT 
AGÂRBICIU, cu sediul în Agârbi-
ciu, str. Agârbiciu, nr. 361, an-
gajează asistent medical gene-
ralist, asistent social nivel supe-
rior și referent de specialitate 
pedolog. Telefon 
0269-855.102 (AJOFM Sibiu)

¤ GST AUTOMOTIVE, cu sediul 
în Sighișoara, str. Mihai Vi-
teazu, nr. 92, angajează con-
fecţioner-asamblor articole din 
textile și muncitori necalifi caţi 
în industria confecţiilor. Telefon 
0265-774.550 (AJOFM Sibiu)

TEHNICA SRL DUMBRĂVENI, cu 
sediul în Dumbrăveni, str. Ale-
xandru Morariu, nr. 8, anga-
jează lăcătuș mecanic. Telefon 
0269-865.226 (AJOFM Sibiu)

LICITAŢII

S.C. Piaţa Prim Com S.A. cu 
sediul în Mediaş, str. Virgil 

Madgearu nr. 4, organizează 
în anul 2015, săptămânal, 

LICITAŢIE PUBLICĂ, în fi ecare 
zi de marţi şi vineri, ora 10, 
în vederea închirierii de spa-

ţii comerciale.
Informaţii suplimentare se 
pot obţine zilnic la sediul 

societăţii de pe strada Virgil 
Madgearu nr. 4 precum şi la 
telefoanele 0369-449.923 şi 
0372-905.475, E-mail: pia-

tamedias@yahoo.com

Lichidatorul judiciar al SC Raff 
99 Intercomexim SRL vinde 
prin negociere directă la cel 

mai mare preţ oferit teren cu 
suprafaţa de 10.394,00 mp, 

situat în loc. Saroș pe 
Târnave – Dumbrăveni, jud. 

Sibiu. Ofertele se pot depune 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Cluj Napoca, str. 
CiocPloiești, nr. 18, ap. 1a, 

jud. Cluj, în perioada 
08.10.2015 – 19.10.2015, 

perioada pentru 
supraofertare 20.10.2015 – 
28.10.2015, negociere cu 

oferta cea mai mare: 
29.10.2015. Informaţii 

detaliate la tel. 
0729.006.396, e-mail: 

redresare@yahoo.com, fax. 
0364.401.222 și la sediul 

lichidatorului judiciar.

SERVICII

¤ Execut lucrări de fi nisări în 
construcţii, gresie, silicoane, 
acril, faianţă, gleturi, zugrăveli, 
montări uși, montări parchet la-
minat, izolaţii exteriore cu polis-
tiren, decorativă, putz șape, hi-
droizolări, betoane, rigips, case-
tări, etc... Telefon 0766-307.584

¤ Cosmetizări auto la spălătoria 
Anico: 0745-924.215, 
0747-946.409

¤ Organizez transport persoane 
,,from door to door” (de la 
adresă la adresă), în Austria și 
Germania. Plecări zilnice. Pentru 
o mai bună organizare a trans-
portului, rezervarea trebuie fă-
cută cu cel puţin 2 zile înaintea 
plecării. Telefon 0766-561.026

¤ Dacă nu aveţi timp sufi cient la 
dispoziţie pentru gătit, nu aveţi 
experienţă pentru a vă surprin-
de soţia cu o cină romantică, 
sau invitaţii la o petrecere acasă, 
puteţi avea bucătarul dvs. la dis-
poziţie pentru cât timp doriţi. 
Pentru o petrecere privată la do-
miciliu, contactaţi-mă oricând! 
Telefon 0741-591.252

¤ Echipă Dumbrăveni executăm 
lucrări de amenajări interioare 
și exterioare, case la roșu, faian-
ţe, gresie, tencuieli, polistrien, 
decorativă. Preţurile sunt nego-
ciabile. Lucrăm și la fi rme și la 
particulari. Telefon 
0749-885.482

¤ Ofer transport pentru animale 
pe toată raza judeţului Sibiu. In-
formaţii la telefon 0747-537.059

¤ Nu ai timp pentru a-ţi îngriji 
câinele, atunci când pleci în con-
cediu sau ai program de lucru 
care nu-ţi permite să ai grijă de 
el? Apelează la servicile noastre 
de pet sitting, dresaj de compa-
nie. Telefon 0742-944.085

¤ Executăm la comandă burlane 
și jheaburi din tablă zincată sau 
lindap, toate mărimile și mode-
lele, cu materialul clientului sau 
al meu - confecţionat și montaj. 
Telefon 0753-763.583

¤ Ofer transport nisip, pietriș și 
alte materiale de construcţii în 
Mediaș și în localităţile alăturate 
la preţ avantajos. Informaţii la 
telefon 0741-704.595

– PEŞTIŞORUL ALB – 
transportă persoane în și din 
majoritatea orașelor din sudul 
și sud-vestul Germaniei. Tele-
fon 0269-253.536; 
0269-253.771 sau 
0746-224.363

 

¤ Producători de ţesături din 
bumbac: Panacod panifi caţie, 
ţesături artizanat, matador, pa-
nama, pânză topită, etamină; 
vatir; întărituri; doc; dos saltea; 
tifon sanitar și alimentar; lavete 
ţesute; lavete ibemol; ibemol și 
multe alte produse!. PRODU-
CEM DUPĂ MOSTRELE CLIENTU-
LUI! Nu ezitaţi să ne contactaţi! 
Preţuri începând de la 2 lei / ml. 
Informaţii la telefon 
0741-172.290

¤ SC Germedi SRL din Mediaș, 
judeţul Sibiu, înfi inţată în 1993, 
pune la dispoziţia clienţilor săi 
servicii de cosmetică auto pen-
tru toate tipurile de mijloace de 
transport (persoane și marfă-ca-
bine TIR) și servicii de curăţat di-
verse tapiţerii la domicilul clien-
tului. Firma noastră are un per-
sonal atestat cu o experienţă de 

peste 15 ani în domeniu. Pro-
gramări la punctul de lucru str. 
Ștefan Manciulea nr. 14, telefon 
0722-492.771

¤ Vă doriţi să aveţi o nuntă deo-
sebită? Claudiu Micu de la Radio 
Mediaș vă oferă pentru sezonul 
2015 pachet complet de servicii. 
Informaţii și rezervări la nume-
rele de telefon 0369-802.875 
sau 0766-610.250

¤ Montăm sobe de teracotă, 
randament maxim de căldură, 
aspect plăcut, chiar și din mate-
rial vechi. De asemenea, con-
struim modele unicate de șemi-
nee, cuptoare, grill-uri. Ne de-
plasăm și pentru reparaţii. Tele-
fon 0740-807.008, la orice oră!

¤ PROSERVICE IULIANA – Profe-
sionalism și seriozitate. Firmă de 
vidanjare prestează servicii com-
plete de vidanjare ape menajere 
și pluviale în jud. Sibiu și împre-
jurimi. Vidanjarea se efectuează 
cu autospeciale vidanja dotate 
cu echipamente moderne.
Vă stăm la dispoziţie cu cea mai 
bună ofertă de preţ pentru ser-
vicii prestate în cel mai scurt 
timp.
Serviciile cu care societatea 
noastră vă stă la dispoziţie sunt 
următoarele:
- Vidanjare ape menajere și pluvia-
le;
- Vidanjare fose septice și canaliza-
re;
- Vidanjare ape din subsoluri in-
undate;
- Desfundare canalizare cu presiune.
Informaţii la telefon 
0740-502.298

¤ Executăm livrări de structură, 
zugrăveli, vopsitori, placări, par-
doseli, sistematizări, împrejmu-
iri și demolări. Preţuri convena-
bile. Informaţii la telefon 0740-
295.369

¤ Electrician autorizat ANRE exe-
cut instalaţii electrice noi de la 
stâlp la bec și priză, tablouri 
electrice cu protecţii contra elec-
trocutării și supratensiune (pro-
tejarea consumatorilor de uz 
casnic), automatizări, interfoa-
ne, cablu tv, telefonie, remedieri 
defecte 24h din 24 și modifi cări 
la instalaţiile mai sus menţiona-
te, toate cu termen de garanţie 
de 10 ani. Informaţii la telefon 
0752-152.667

¤ Ofer servicii după cum urmea-
ză: zidărie, izolaţii, instalaţii a-
pă, gresie, faianţă, gleturi, zu-
grăveli, rigips, parchet și altele, 
pentru preţuri foarte mici. Infor-
maţii la telefon 0786-731.726 
sau 0765-206.858

Efectuez transport marfă, 
zilnic, pe traseul Sibiu – 

Mediaş. Informaţii la telefon 
0722-218.765

¤ Tinichigiu auto, vopsitor, poli-
șez auto, orice marcă. Telefon 
0751-768.577 

IMOBILIARE

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii 
în Șelimbăr, lângă motelul Dra-
cula, intravilan, 1.175 mp, des-
chidere 24 m la DN1. Persoană 
fi zică, telefon 0722-562.915

APARTAMENTE

¤ Apartament situat în Mediaș 
compus din 2 camere decoman-
date, mobilat și utilat, etajul 1, 
recent renovat, cu centrală ter-
mică, termopane, balcon închis, 
pivniţă. Informaţii la 
0748-202.928

¤ Vând apartament, și în rate, 
începând de la 300.00 lei pe lu-
nă, apartament 2 camere, 50 
mp, recent renovat, situat în 
Copșa Mică preţ de vânzare 
12.000 euro. Informaţii la tele-
fon 0724-264.673

¤ Vând apartament în Gura 
Câmpului, str. Aleea Borsec, nr. 
3, et. 3. Apartamentul este com-
pus din 2 camere decomandate, 
bucătărie, baie, balcon închis, 
centrală termică, gresie, faianţă, 
geamuri termopan și e izolat. 
Preţ 22.500 Euro, negociabil. 
Telefon 0749-047.825

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, semidecomandate, 35 mp, 
etaj 4, bloc acoperit str. Feleac 
nr. 1A. Instalaţii sanitare noi, 

baie și bucătărie, gresie, faianţă, 
geamuri termopan, ușă metali-
că la intrare, proaspăt zugrăvit 
în alb, liber de sarcini. Preţ 
16.500 euro, negociabil. Se ac-
ceptă și schimb cu garsonieră. 
Telefon 0752-115.268

Vând sau schimb garsonieră 
confort 1 în cartier Gura 

Câmpului. Garsoniera este 
confort 1, perfect utilată şi 

complet mobilată, situată la 
etajul 3, cu microcentrală 
proprie, uşi noi, balcon 

închis şi parchet melaminat, 
sau schimb cu apartament 
cu 2 camere confort 1 în 

Gura Câmpului şi ofer 
diferenţă. Preţul garsonierei 

este de 19.000 Euro. 
Informaţii la telefon 0742-

889.348

¤ Vând garsonieră mobilată sau 
nu, geamuri termopan, zugrăvi-
tă, ferestrele spre sud, călduroa-
să, parter, zonă liniștită, aproa-
pe de grădiniţă, școală, magazi-
ne, autobuz, parcare, str. A. Ian-
cu nr. 18. Preţ 16.500 euro, ne-
gociabil. Telefon 0740-253.311

CASE

¤ Vând casă cartier Moșnei 
compusă din 2 camere, bucătă-
rie, baie, hol. Curte mică cu viţă 
de vie, bucătărie de vară, cen-
trală termică, termopane, ușă 
metal, gresie, faianţă, melami-
nat, cabină duș. Se dă și la 
schimb cu apartament sau gar-
sonieră până la etaj II + diferen-
ţă. Telefon 0758-397.513

Vând casă 2 camere, pivniţă, 
hol, suprafaţă totală 198 mp, 
singură pe curte, localitatea 
Mediaș. Informaţii la telefon 

0269-834.380 sau 
0766-246.986 

¤ Vând casă în Mediaș, cartier 
Moșnei, str. Piatra Craiului, nr. 
2, compusă din: 3 camere, hol, 
bucătărie, baie, geamuri și uși 
termopan, copertină pentru ga-
raj, curte și grădină. Se poate și 
schimba cu casă la ţară, cu 1 - 2 
camere, plus diferenţa. Telefon 
0771-688.183 sau 0369-
445.155

¤ Vând casă în Șeica Mare, cu 
suprafaţa terenului de 584 mp, 
suprafaţa casei de 190 mp (3 
camere, o bucătărie, o baie, hol, 
o magazie pe suprafaţa terenu-
lui). Casa are 173 mp de subsol, 
este izolată termic și are apă și 
curent în incintă. Preţ 35.000 
euro, negociabil. Telefon 
0741-479.142

Vând casă în Mediaş, str. 
Traian Vuia nr. 28, zonă 

liniştită, cu etaj, scară 
exterioară, suprafaţă utilă 
200 mp. Compusă din: 4 
camere, cameră tehnică, 

bucătărie, 2 băi, garaj 
separat, din cărămidă. 

Suprafaţă teren 407 mp. 
Gresie, faianţă, încălzire 

centrală, sobe teracotă. Preţ 
85.000 euro, negociabil. 

Informaţii la telefon 
0723-657.222

¤ Vând teren plus casa veche, 
plus grădina, plus șura, zonă 
centrală în Ștenea, Șeica Mare. 
Preţ 5 euro/mp. Telefon 
0747-818.342

¤ Vând casă în Dumbrăveni, str. 
Digului nr. 33, jud. Sibiu. Com-
pusă din: 2 camere, bucătărie, 
hol, cămară alimente, pivniţă și 
anexe gospodărești, curte și 
grădină – cu teren plan în su-
prafaţă totală de 1.460 mp. Preţ 
25.000 euro. Telefon 
0745-567.313

DIVERSE

¤ Cumpăr moară cu ciocane, câr-
năţar numai din inox, mașină to-
cat carne Nr. 32 – poate fi  cu mo-
tor, diferite scule: menghină de 
banc, ghilotină, ciocane, baroase, 
chei de toate tipurile, motoare 
electrice bune și defecte, forjă, ni-
covală, mașină de sfârnit po-
rumb, cazan pentru fi ert rachiu, 
butelie pentru aragaz etc. Infor-
maţii la telefon 0742-132.584

¤ Vând aparat sudură, polizor 

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
PFA FODOR RODICA, CUI 
24758976/18.11.2008, 
J32/894/2008/17.11.2008, 
nr 51326/15.11.2010. Se de-
clară nul.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Școala Gimnazială nr. 4 Me-
diaș organizează, în data de 
28.10.2015, concurs pentru 
ocuparea postului de ADMI-
NISTRATOR PATRIMONIU. Rela-
ţii suplimentare la secretariatul 
școlii.

Angajăm muncitori pentru 
producţie mobilier din pal 
melaminat. Informaţii la 

telefon 0728-289.445 

Caut şofer, de preferinţă 
pensionar, din cartierul 

Vitrometan, poate deţine 
permis doar gradul B. 
Urgent!!! Informaţii la 
telefon 0742-132.584 

¤ Societate Comercială anga-
jează urgent ajutor patiser, pa-
tiser, brutar, personal ambala-
re și vânzătoare cu sau fără ex-
perienţă. Se oferă condiţii de 
muncă excelente, salariu atrac-
tiv, program de lucru fl exibil, 
contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată și bonusuri de 
performanţă. Informaţii la te-
lefon 0732-147.051

¤ Restaurant Cherhana Denisa 
angajează în condiţii avanta-
joase: bucătar, ajutor – bucă-
tar, ospătar, ajutor ospătar, 
muncitori necalifi caţi în vede-
rea califi cării la locul de mun-
că. C.V. – urile se depun la se-
diul societăţii din Mediaș, str. 
Brateiului, nr. 1A. Informaţii la 
telefon 0269-844.030 / 
0756-203.561 sau 
0269-832.030

¤ Firmă de curăţenie din ca-
drul Kromberg & Schubert an-
gajează personal pentru cură-
ţenie și întreţinere. Cerinţe: 
posesor carnet de conducere 
Cat. B. Informaţii la telefon 
0753-098.135

¤ SC ENVIAI TECHNOLOGY SRL 
angajează: șofer categoria D în 
condiţii avantajoase. Relaţii la 
telefoanele 0369-563.305, 
0737-019.239

¤ Complexul de Servicii „Sf. 
Andrei“ Mediaș anunţă scoate-
rea la concurs a următoarelor 
posturi:

• Asistent social – 1 post

•  Muncitor califi cat bucătar – 1 
post

• Educator – 1 post

•  Consilier juridic debutant – 1 
post

• Portar – 1 post

Mai multe informaţii precum și 

documentele solicitate pentru 
întocmirea dosarului de concurs 
și bibliografi a se găsesc pe str. 
Piscului nr. 8 Mediaș, la sediul 
Centrului de Plasament. Tele-
foane contact: șef centru POȘTA 
NICOLAE 0746-862.959 / 
0269-842.906

¤ Societatea Automotive Ser-
vice din Mediaș angajează vop-
sitori și muncitori necalifi caţi în 
vederea instruirii. Experienţa în 
domeniu constituie un avantaj. 
Se oferă pachet salarial atractiv 
și școlarizare la locul de muncă 
pentru începători. Cei interesaţi 
pot depune cererile de angaja-
re și CV-urile la sediul fi rmei 
din str. Aurel Vlaicu 41 sau se 
pot trimite pe e-mail la adresa 
recrutare@autm.ro. Pentru in-
formaţii suplimentare apelaţi 
0747-333.437

Fundaţie angajează personal 
pt. îngrijire persoane 

vârstnice la domiciliu în 
Germania. Se cere: limba 

germană - nivel 
conversaţional, seriozitate, 
experienţa minim 3 luni în 
domeniu. Se oferă salariu 
atractiv, transport gratuit, 
consultanţă în România şi 
Germania. NU SE PERCEPE 

COMISION. 
Telefon 0756-420.197

¤ Societate comercială cu se-
diul în Mediaș, str. Axente Se-
ver, nr. 21, angajează munci-
tori, califi caţi și necalifi caţi, în 
domeniul construcţiilor. 
C.V.-urile se depun la sediul so-
cietăţii între orele 8 – 16 (de 
luni până vineri). Pentru infor-
maţii suplimentare puteţi suna 
la telefon 0269-837.803 sau 
0728-780.700.

¤ AUTONET IMPORT angajează 
lucrător gestionar în cadrul de-
pozitului din Mediaș. Cerinţe: 
minim 10 clase, cunoștinţe ele-
mentare de lucru cu calculato-
rul. Se oferă salariu atractiv, ti-
chete de masă, bonusuri. Per-
soanele interesate sunt rugate 
să trimită CV-ul la adresa: 
job@autonet.ro.

¤ Firmă de construcţii angajea-
ză muncitori califi caţi și necalifi -
caţi, salarii atractive. Mai multe 
detalii la telefon 
0756-101.872, de luni-vineri, 
orele 09-17

¤ SC angajează muncitori în 
domeniul construcţiilor. Infor-
maţii la telefon 0751-144.519

¤ Firma SCHABEL SPEDITION 
angajează conducători auto 
profesioniști, categoria C, C+E, 
cu experienţă pe autocamion 
cu remorcă și semiremorcă, 
pentru Comunitate. Telefon 
0748-243.436 sau 
0721-543.436

¤ Trans Europa angajează 
agent voiaj pentru punctul de 
lucru din Mediaș, jud. Sibiu. 
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AGENDA OAMENILOR DE AFACERI

SNGN ROMGAZ SA 
Sucursala Mediaş,

cu sediul în Mediaş, 
str. Gării, nr. 5, jud. Sibiu

Organizează în anul 2015, săptămânal, LICITAŢIE PUBLICĂ, 
în zilele de miercuri şi joi, la orele 11, pentru următoarele 
mijloace fixe şi materiale:

 barăci
 tehnică de calcul şi birotică
 material tubular uzat provenit din recuperări
 diverse materiale şi piese de schimb provenite din recuperări
 alte mijloace fixe
Persoanele interesate pot obţine relaţii suplimentare la telefon 0269-201.149, 

0749-331.149, la Serviciul Mecano-Energetic al Sucursalei Mediaş, 

zilnic între orele 7,30 – 15,30.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 
SUCURSALA SIRCOSS

cu sediul în Mediaş, Şoseaua Sibiului, nr. 5, telefon 0269-
834.509

Organizează în anul 2015, săptămânal, licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor mijloace fixe şi materiale: 
 Utilaje şi scule specifice activităţii de foraj – extracţie
 Material tubular
 Diverse materiale şi piese de schimb provenite din recuperări
 Habe uzate
 Autoşasiuri TATRA uzate
 Piese şi subansamble TATRA

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, LA SERVICIUL MECANIC, 
TELEFON 0752-115.101

ȘCOALA DE ȘOFERI 
SC LEVY CAR SRL

Str. Lucian Blaga, 
blocul curb

Program: L-V 08-17

Tel: 0369/434443
0771.250.329

Adresa: Lucian Blaga nr. 2 ( blocul curb)

tel: 0369-434.433
program 08 - 17

S.N.G.N.ROMGAZ S.A. - S.T.T.M. Tg. Mureş, cu sediul în Tg. Mureș, str. Barajului nr. 6, 
organizează licitaţie publică la sediul sucursalei în data de 27 octombrie 2015, ora 10, 
pentru vânzarea următoarelor mijloace fi xe:

DENUMIREAUTOVEHICUL SCOS LA LICITATIE An fabr.
Pret fara 
TVA lei

LOCATIA UNDE POT FI 
VIZUALIZATE

AUTOTURISM NUBIRA II CDX MT SB-05-XID 2003 970

MEDIAS, str.Aurel Vla-
icu nr.45, jud. Sibiu

AUTOTURISM NUBIRA II SB-10-STM 2003 970

AUTOTURISM NUBIRA II CDX SB-22-STM 2004 970

DACIA DOUBLE CAB 1.9D 4X4 SB-12-STM 2003 1016

DACIA DOUBLE CAB 1.9D 4X4 SB-14-STM 2003 1016

DACIA DOUBLE CAB 1.9D 4X4 SB-11-STM 2003 1016

DACIA DOUBLECAB 1.9D – SB 13 STM 2003 1680

DACIA DOUBLECAB 1.9D – SB 15 STM 2003 1360

DACIA DOUBLECAB 1.9D – SB 16 STM 2003 1680

REMORCA MULTIFUNCTIONALA GEDA SB 80 JKI 2004 2400

AUTOCAMION  PH 27 GAZ 2000 6760
Craiova, str. Teilor nr. 
101C, jud. Dolj

TRACTOR GEDA CU LAMA FRONTALA PH 32 STM 2004 3776

PLOIESTI, str. Targo-
vistei nr.8, jud. Praho-
va

AUTOMOBIL MIXT PH 56 GAZ 1996 6240

DACIA DOUBLECAB 1.9D – PH 15 STM 2003 1680

DAEWOO NUBIRA II CDX PH 43 STM 2002 2000

AUTOMOBIL MIXT LEA PH 55 GAZ 1996 10400

AUTOTURISM DAEWOO NUBIRA SB-04-NPO 2000 970
ROMAN, str. N.Balces-
cu nr.32, jud. Neamt

AUTOBUS 112  RD MS-77-CTE 1992 7480

Sancraiu de Mures, 
str. Salciilor nr.20, 
jud. Mures

AUTOBUS I 111 MS-15-CTE 1997 8320

AUTOMACARA ADK MS- 02-LXL 1986 15120

AUTOTURISM DAEWOO CIELO EURO III EXE-
CUTIVE MS-10-CTE

2004 870

AUTOTURISM DAEWOO CIELO EURO III EXE-
CUTIVE MS-19-CTE

2004 870

AUTOTURISM NUBIRA SXMTAC 1998 930

AUTOMOBIL HYUNDAI H 1/A 2,5 DSL MS-
06-CTE

2000 1600

DACIA DOUBLE CAB 1.9D 4X4 MS-25-STM 2003 1016

AUTOVIDANJA >12To MS-43-SPG 1991 8080

AUTOTURISM DACIA 1310LI – MS 43 EPG 2000 680

DACIA DOUBLECAB 1.9D – MS 26 STM 2003 1680

DACIA DOUBLECAB 1.9D – MS 27 STM 2003 1680

DACIA DOUBLECAB 1.9D – MS 21 STM 2003 1680

DACIA DOUBLECAB 1.9D – MS 28 STM 2003 1680

DACIA DOUBLECAB 1.9D – PH 17 STM 2003 1680

AUTOBASCULANTA ROMAN 16TO MS 89 SPG 1991 12800

Cererea și documentele de participare la licitaţie se înregistrează și se depun în plic în-
chis la secretariatul sucursalei, până cel târziu la ora 900 din ziua licitaţiei.

Taxa de participare este de 50 de lei, garanţia este 10% din preţul de pornire al mijlo-
cului fi x, iar regulamentul de licitaţie este afi șat la sediul sucursalei, Tg. Mureș, str. Bara-
jului nr. 6, unde vor avea loc licitaţiile. Informaţii la telefon 0265-404.123.

profesional, cazan fi ert rachiu 
din inox, hidrofor din aluminiu, 
un alt hidrofor complet cu pom-
pă, geamuri și uși din demolări, 
materiale confecţii metalice: 
ţevi de toate dimensiunile, ta-
ble diferite grosimi și dimensi-
uni, profi le de: U,Y, cornier, la-
dă cântărit porci – pe roţi, troa-
că metalică, coșer metalic de-
montabil, Dacia în perfectă sta-
re de funcţionare, radiată, mo-
toare electrice de la 1,5 kw pâ-
nă la 11kw la 1.500 rotaţii și 
3.000 rotaţii, sort curat 10 m 
cubi, circular etc. Informaţii la 

telefon 0742-132.584

¤ Vând butoi, ornament. Preţ 
50 lei, negociabil. Telefon 
0758-932.445

¤ Vând miere delicioasă: de tei - 
20 lei/kg; polifl ora - 20 lei/kg; de 
fl oarea soarelui - 18 lei/kg; de 
mentă - 25 lei/kg. Mierea este 
din 2014. Telefon 0752-115.072

Cumpăr maşină de cusut 
veche cu picior de fontă, 

chiuvete de grădină şi cadă 
baie fontă. Informaţii la 
telefon 0744-269.749

MATRIMONIALE

¤ Domn tânăr, 42 ani, fără obli-
gaţii, doresc cunoștinţă cu o 
doamnă, domnișoară, 30-40 
ani, fără obligaţii. Rog seriozita-
te. Informaţii la telefon 0755-
577.953 

¤ Locuiesc în California și do-
resc să cunosc o ardeleancă de 
43-53 de ani, bună gospodină 
și religioasă, în vederea căsăto-
riei. Am 63 de ani, 1,73 m 
înălţime și 69 kg. Vă rog scrieţi 
la adresa P.O. BOX 784 Long 
Beach, California 90801, U.S.A.

Domn 1,70 m, 70 kg, 54 ani, 
singur, serios, sufl etist, 
nefumător, antialcoolic, 

situaţie materială bună, îmi 
caut jumătatea. Sună te rog 

la 0757-115.743 

AUTO – MOTO

¤ Vând Opel Astra Caravan 1,7 
DTI, an fabricaţie 2001, pe mo-
torină, culoare albă, 120.000 
km la bord. Preţ 1.800 euro. In-
formaţii la telefon 0747-609.257 
sau 0269-836.323

¤ Vând motocicletă Chopper 
124cmc, an fabricaţie 1996, preţ 
4.000 lei. Motocicleta poate fi  vă-
zută la adresa Lucian Blaga nr. 2. 
Informaţii la telefon 0740-656.502
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Evenimentul organizat în 
cadrul proiectului „Centrul cul-
tural al diversităţii europene” 
cuprinde un târg tradiţional, 
ce se va întinde pe durata a 
două zile, cu tot ceea ce pre-
supune acesta, respectiv de-
monstraţii meşteşugăreşti re-
unind în jur de 30 de meşteri 
tradiţionali invitaţi din întrea-
ga regiune, expoziţii, degus-
tări culinare, precum şi con-
certe de muzică populară şi 
dans tradiţional cu invitaţi din 
toată ţara. La manifestări vor 
participa peste 120 de artişti, 
onorând concerte de muzică 
populară şi dans tradiţional. 
Parte a evenimentelor artisti-
ce va fi  parada locuitorilor din 
satele învecinate Târnăvioarei, 
ce va avea loc duminică, de la 
ora 13.00. Participanţii vor îm-
brăca costume populare spe-
cifi ce şi vor prezenta cântece 
şi joc popular.

Brunch cu iz local
Degustările culinare de sâm-

bătă combină produse culina-
re specifi ce unui mic dejun cu 
cele ale unui prânz. Toate spe-
cialităţile sunt realizate în Târ-
năvioara din produse crescu-
te aici, rezultate ale atelieru-
lui de bucătărie românească 
organizat pe toată durata săp-
tămânii în cadrul proiectului 
Se poate participa doar pe ba-

ză de înscriere prealabilă la 
adresa de email contact@
mytransylvania.ro sau la tele-
fon 0747.032.619.

Expoziţii şi program 
pentru copii

În ambele zile, vizitatorii 
vor fi  încurajaţi să deguste pro-
dusele realizate la Târnăvioa-
ra, prin amenajarea în piaţeta 
centrală a unui spaţiu gastro-
nomic. Expoziţiile vor prezen-
ta rezultatele tuturor ateliere-
lor meşteşugăreşti realizate pe 

plan local, precum şi ale şco-
lilor de vară organizate în cur-
sul anului prin intermediul 
proiectului de la Târnăvioara. 
Expoziţiile vor fi  amenajate în 
locuri publice din sat şi în clă-
direa Centrului Cultural al Di-
versităţii Europene, Târnăvi-
oara nr. 73. Cei mici vor be-
nefi cia de un program interac-
tiv special conceput pentru ei. 
Acesta se va axa de această 
dată pe politica de protejare a 
mediului în jurul noţiunii de 
„safe environment”.

Finanţare norvegiană

Prin programul pe care îl 
implementează în anul 2015, 
benefi ciind de sprijinul fi nan-
ciar obţinut printr-un grant 
EEA oferit de Norvegia, Is-
landa, Liechtenstein şi Gu-
vernul României, AIOS şi-a 
propus să creeze, alături de 
partenerii implicaţi în pro-
iect, o structură locală – Cen-
trul Cultural al Diversităţii 
Europene – menită să spriji-
ne locuitorii din Târnăvioara 

în identifi carea unor soluţii 
reale şi sustenabile de diver-
sifi care a veniturilor, punând 

accent pe conştientizarea di-
versităţii culturale şi a unită-
ţii identităţii zonei.

TRADIŢIE | 30 de meşteri invitaţi din întreaga regiune îşi vor arăta măiestria la sfârşitul acestei săptămâni

„Târgul meşteşugarilor” la Târnăvioara
Sâmbătă şi duminică, la Târnăvioara se va desfăşura „Târgul meşteşugarilor”, un eveniment organizat de Asociaţia 
pentru Înfrumusetarea Oraşului Sibiu (AIOS), Muzeul ASTRA, Primăria Copşa Mică şi comunitatea din Târnăvioara.

Comunitatea din Târnăvioara a primit o şansă la dezvoltare printr-un proiect fi nanţat din granturile EEA

Sâmbătă şi duminică, 10-11 octombrie
12.00 – 16.00: ateliere demonstrative ale unor meșteșu-
gari tradiţionali din toată regiunea Transilvaniei (piaţeta 
centrală din Târnăvioara)
12.00 – 16.00: expoziţii cu rezultatele atelierelor și ale 
școlilor de vară realizate în timpul anului

Sâmbătă
10.00 – 13.30: brunch „Flavours and Sounds of 
Transylvania” – Reky Travel & Events (Târnăvioara, nr. 73, 
curtea CCDE)
13.00: prezentarea volumului „Tabla vecinătăţilor Copșa 
Mică” (în cadrul brunch-ului)
13.30: tur ghidat prin satul Târnăvioara cu prezentarea re-
zultatelor proiectului – Anca Niţoi, coordonator proiect și 
Tudor Daniel Mihalache, primarul orașului Copșa Mică, 
partener proiect
14.00 – 15.00: momente artistice de folclor (cântece, dans) 
– căminul cultural din Târnăvioara – grupul de muzică tradi-
ţională românească „Junii” al Școlii de Arte și Meserii „Ilie 
Micu” din Sibiu, coordonator prof. Cosmin Verde

Duminică
12.00 – 13.00: ateliere copii cu accent pe tema schimbări-
lor climatice provocate de poluarea umană („Cu bicicleta 
vom salva planeta”) – Mihai Proca, Asociaţia Tură în 
Natură, Sibiu (biserica evanghelică din Târnăvioara)
13.00: momente artistice de folclor – paradă ansambluri 
folclorice invitate prin sat
13.30: informare TransylvaNET – „Casa ta, amprentă în 
timp” – Mirela Lebu, Muzeul ASTRA Sibiu (căminul cultural 
din Târnăvioara)
14.00 – 16.00: momente artistice de folclor (cântece, 
dans) – căminul cultural din Târnăvioara – dansuri tradiţio-
nale din Rășinari, Săliște, Bazna și Boian

Program


	m01
	m02
	m03
	m04
	m05
	m06
	m07
	m08
	m09
	m10
	m11
	m12

