
În 2005 s-a renunţat la serviciul militar obligatoriu 
în România, iar acum, după 12 ani, Ministerul Apă-
rării anunţă că din 2017, va intra în vigoare o lege a 
rezerviştilor voluntari, pentru completarea efective-
lor de soldaţi, dar care vor fi plătiţi. Am curajul să 
comentez subiectul pentru că am fost şi eu soldat al 
Armatei Române, am avut şansa să efectuez stagiul 
militar în perioada 2001-2002 şi nu regret nicio clipă 
acel an din viaţă pe care l-am dedicat ţării, pentru că 
odată încorporat am ajuns la concluzia că armata e o 
datorie sfântă a fiecărui cetăţean român. Chiar dacă 
am eliberat dintr-un pat de spital suspect de o hepa-
tită cronică din cauza unei conserve expirate, m-am 
resemnat cu ideea că am fost victima unui sistem 
militar depăşit, ce trebuia obligatoriu metamorfozat 

cerinţelor impuse de Uniunea Europeană. Chiar şi 
aşa, spun azi că a fost o greşeală renunţarea la ser-
viciul militar obligatoriu, pentru că acolo ajungi să 
îţi testezi limitele cu adevărat, armata te disciplinea-
ză enorm. Am avut bucuria să cunosc în cazarme şi 
mulţi rataţi, dar şi ofiţeri superiori care mi-au rămas 
întipăriţi în minte pentru demnitatea cu care îşi ser-
veau ţara. Fără să am vreo pilă, m-a înscris la Şcoala 
de Gradaţi un căpitan care mă aprecia şi nu am avut 
de ales. Am făcut-o şi am eliberat sergent şi apoi tot 
fără nicio pilă din unitatea militară în care am fost  
încorporat, am fost trimis aproape de casă...pentru că 
eram întreţinător de familie, cu doi părinţi pensionari 
pe caz de boală şi două surori minore şi cine credeţi 
că a semnat actul? Adrian Năstase, prim-ministrul 
României la acea dată, după ce mama i-a scris o scri-
soare (fără să ştiu) în care i-a explicat situaţia noastră 
de acasă şi premierul mi-a semnat pe loc transferul 
la o unitate de Jandarmi din Tîrgu-Mureş. Deci şi 
atunci ca şi acum în cazuri extreme şi în armată au 
fost oameni care au dat dispoziţii umane. Acum se 
pare că  după noua lege rezerviştii vor fi plătiţi şi vor 
putea, în acelaşi timp, să-şi păstreze locurile de mun-
că. Adică vor continuă să-şi desfăşoare activitatea la 
locurile de muncă pe care le au, dar, în perioada de 
instrucţie, vor primi o anumită remuneraţie, iar în 
perioada în care nu vor face instrucţie, în plus faţă 
de salariul obişnuit, vor primi un procent din salariul 
mediu pe economie. Mi-aş dori ca MAPN-ul să pre-
gătească o strategie de promovare a profesiei militare, 
care să fie adaptată la tipul de comunicare al societăţii 

româneşti de azi. Pentru că pe vremea în care eu am 
fost jandarm, de multe ori poliţiştii cu care ieşeam să 
patrulez nopţile preferau să mă lase să dorm prin di-
verse şcoli de pe raza de patrulare pe unde cunoşteau 
paznicii sau la vreo rudă care locuia în perimetru, în 
timp ce ei  vizitau dudui de companie cu care îşi con-
sumau tot felul de fantezii nocturne în interes perso-
nal şi dimineaţa ne dădeau un loc de întâlnire pentru 
a ieşi regulamentar din schimb. Mai trist era că de 
multe ori noi, militarii în termen, reuşeam să prin-
dem infractorii în stradă, iar sergenţii angajaţi care ne 
însoţeau primeau diverse prime sau erau avansaţi, în 
timp ce nouă ne „scoteau ochii” cu câte o amărâtă de 
permisie. Mă bucur că până la urmă s-a ajuns la con-
cluzia că Armata Română poate intra azi în întregime 
pe un stadion de fotbal şi obligatoriu trebuie să îşi 
suplimenteze efectivele. Din păcate, serviciul militar 
obligatoriu a fost desfiinţat în urmă cu 11 ani. Până 
atunci  Armata Română număra în jur de 300.000 de 
soldaţi. După această dată, serviciul militar s-a făcut 
pe bază de voluntariat, armata profesionalizându-
se. De la 300.000 de soldaţi, înregistraţi la începutul 
anilor 2000, conform ultimelor statistici Armata Ro-
mână acum numără 90.000 de angajaţi, din care doar 
75.000 sunt soldaţi, iar 15.000 sunt civili. Aşa că nu e 
un banc sec, ci o realitate că soldaţii români încap pe 
stadionul de fotbal a lui Real Madrid care are 80.000 
de locuri.
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Mandatul acestei echipe va începe la 1 
iunie, iar CJ Mureş a aprobat pe data 
de 17 martie, în şedinţă extraordinară, 
iniţierea procedurii de evaluare şi se-
lecţie prealabilă a candidaţilor pentru 
Consiliul de Administraţie. Se organi-
zează concurs pentru 4 din cei 5 mem-
bri ai Consiliului, o persoană urmând a 
fi desemnată de Ministerul Finanţelor, 
a precizat preşedintele CJ Mureş, Ci-
prian Dobre. El a explicat că mandatul 
noii conduceri este de 4 ani, după ce 
mandatul anterior a durat doar 2 ani, 
datorită apariţiei legislaţiei privind 
conducerea corporatistă.  ”În această 
şedinţă extraordinară, am decis scoa-
terea la concurs a noului Consiliu de 
Administraţie de la Regia Autonomă 
Aeroportul Transilvania. Calendarul şi 
toate condiţiile pentru ocuparea aces-
tor posturi vor fi aduse la cunoştință 

publică de către Comisia de organiza-
re a concursului. A fost o hotărâre a 
CJ Mureş, în legătură cu mandatul de 
2 ani de zile. A fost pentru prima dată 
când am apelat la această formă de con-
ducere corporatistă a instituțiilor aflate 
în subordinea Consiliului Județean 
Mureş”, a explicat Ciprian Dobre.  

Tensiuni în Aeroport

În altă ordine de idei, el a refuzat să 
comenteze problemele manageriale ale 
Consiliului de Administrație al Aero-
portului, reclamate de sindicatul din 
această regie autonomă. Ciprian Do-
bre a explicat că evaluarea activității 
Consiliului de Administrație a Aero-
portului o face CJ Mureş, şi nu preşe-
dintele CJ. ”Nu voi comenta niciodată 
afirmații ale sindicatului, acestea dis-
cută cu patronatul, respectiv cu Con-

siliul de Administrație. Nu au niciun 
fel de legătură îndeplinirea condiţiilor 
legii la expirarea mandatului de 2 ani, 
să scoţi la concurs posturile acelor oa-
meni a căror mandate au expirat, deci 
nu au nicio legătură cu acei oameni 
care dvs le-aţi zis sindicat. Evaluarea 
activităţii Consiliului de Administraţie 
a Aeroportului o face CJ Mureş, nicio-
dată preşedintele. N-o să-mi permit, în 
calitate de preşedinte, să vorbesc înain-
te de această evaluare”. Liderul de sin-
dicat liber din Aeroportul Transilvania, 
Gyorgy Emil, a reclamat scăderea nu-
mărului de curse, plecarea salariaților, 
neacordarea sporului de week-end şi 
angajări pe criterii politice. El  afir-
mă că Aeroportul e în ”cădere liberă”, 
cu toate că din 2014 sindicatul a atras 
atenția Consiliului Judeţean şi Prefec-
turii, dar nu s-a făcut nimic. ”Acesta e 
rezultatul implicării politicului în con-

ducerea Aeroportului. Acum şi statisti-
ca confirmă acelaşi lucru, am pierdut 2 
companii aeriene, am pierdut rute, am 
pierdut pasageri. Pleacă salariaţii, pen-
tru că lucrează fără nicio mărire de sa-
lariu din 2010, şi se refuză, în continu-
are şi acordarea sporului de 10 %. care 
s-a dat la nivel naţional. Apoi, avem 
procese pe rol”, a  declarat Emil Gyorgy, 
care a precizat că în ultima vreme a tot 
informat consilierii judeţeni şi Corpul 
de Control al Prefectului de aceste pro-
bleme, dar nu a primit niciun răspuns.
Menționăm că pe site-ul NewsAir.ro au 
apărut, luna trecută, datele unui studiu 
național, potrivit căruia este al doilea 
an de când Aeroportul Transilvania are 
scădere atât la numărul de pasageri (cu 
2% ) cât şi la mişcările de aeronave, cu 
4,5%, ajungând pe locul V, de pe IV.

Comandantul Vasile Oltean s-a pensio-
nat în 14 martie, după 31 de ani de ca-
rieră, dintre care 8 ani fără întrerupere 
la conducerea Poliţiei Municipiului Re-
ghin. Modul în care şi-a exercitat profe-
sia, nu a rămas neobservat de superiori 
şi i-a făcut loc imediat în rândul celor 20 
de comandanţi pe care i-a bifat Poliţia 
Reghin în ultimii 100 de ani. Anii petre-
cuţi în cadrul Poliţiei l-au transformat 
într-un model de forţă masculină şi un 
comisar extrem de sever, care spune că 
dacă iubeşti ordinea nu e imposibil să îţi 
faci treaba profesionist.
L-am întâlnit la “Ziua Poliţiei” unde 
l-am provocat la un interviu. Emoţio-
nat, ne-a răspuns la o serie de întrebări 
personale cu acelaşi tact diplomatic şi 
sinceritate, care l-au caracterizat întot-
deauna. 
Reporter: Cum aţi caracteriza cei 8 
ani la conducerea Poliţiei Reghin? 
Au fost grei, au fost uşori? Cum v-au 
marcat ca poliţist?
Vasile Oltean: Nu este uşor să lucrezi 
în principala instituţie pentru aplica-
re a legii din România. Poliţia este o  
instituţie specializată a statului care 
exercită atribuţii privind prevenirea, 
descoperirea şi cercetarea în condiţiile 
legii a tuturor infracţiunilor. Deci nu 
este uşor să fii poliţist, nu este uşor să 
fii comandant pentru că ai o mulţime 

de responsabilităţi faţă de întreaga co-
munitate care o ai în zona de responsa-
bilitate şi în această profesie ai ocazia 
să întâlneşti monstruozităţi greu de 
imaginat. Dar, privind în urmă cred 
că a fost frumos. Tot ce este greu este 
şi frumos. A fost o provocare care m-a 
stimulat permanent. Personal, con-
sider că  un drum fără obstacole e un 
drum fără victorii. Am avut în subor-
dine, la un moment dat, 150 de poli-
ţişti dacă ar fi să luăm în calcul Poliţia 
Municipală, cele patru secţii de Poliţie 
Rurală cu 24 de comune arondate, deci 
vă daţi seama că am am avut o mulţime 
de responsabilităţi.     

Rep: Acum la final de carieră prezen-
taţi în câteva cuvinte CV-ul dvs. pro-
fesional?
V.O.: M-am născut în 8 martie 1963 
la Reghin. Am absolvit Liceul Indus-
trial Nr. 1 din oraş promoţia 1981. O 
perioadă de 5 ani în care este inclus şi 
stagiul militar la o unitate militară din 
Câmpina, mi-am desfăşurat activitatea 
la Intreprinderea Metalurgică Repu-
blica Reghin. În 1986 am fost admis în 
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Mi-
nisterului de Interne, arma Miliţie, pe 
care am absolvit-o în 1989. În luna sep-
tembrie a aceluiaşi an am fost reparti-
zat la Miliţia oraşului Bălan, din cadrul 
Inspectoratului Judeţean Harghita. În 
16 mai 1994, am venit la cerere de pe 
funcţia de şef Poliţie al oraşului Bălan, 
pe funcţia de ofiţer specialist II la Biro-

ul de Cercetări Penale în cadrul Poliţiei 
Reghin. În 1995 am absolvit Facultatea 
de Drept din Sibiu, iar în anul 2004 am 
fost numit şef al Biroului Ordine Publi-
că . În anul 2005 am fost numit adjunct 
al şefului Poliţiei Municipiului Reghin, 
Alexandru Câmpeanu. Iar din 15 mar-
tie 2008 am fost numit şef al munici-
piului Reghin, funcţie pe care am înde-
plinit-o până în 14 martie 2016. Până 
la ieşirea la pensie aveam gradul profe-
sional de comisar şef, iar odată cu pen-
sionarea am devenit colonel în rezervă. 

Rep: Aţi avut în familie poliţişti sau 
sunteţi primul membru al familiei 
Oltean care a îmbrăcat haina Poliţiei?
V.O.: Nu am avut poliţişti în familie, 
în schimb soţia mea este poliţistă din 
1992 şi momentan lucrează la postul de 
Poliţie Suseni, ce aparţine de Postul de 
Poliţie Brâncoveneşti.   

Rep: Când v-aţi căsătorit şi cu ce se 
ocupă copiii dumneavoastră?
V.O.: M-am căsătorit în 10 noiembrie 
1984 cu Ana Matei, căsnicie din care 
au rezultat doi copii, Mădălina Ma-
ria născută în 1986, avocat definitiv şi 
membru al Baroului Cluj din 2010 şi 
Răzvan Vasile născut în 1988, actual-
mente avocat în cadrul Baroului Mureş 
din 2014.

Rep: Sunteţi şi bunic?
V.O.: Da, sunt bunic, am doi nepoţi pe 
care îi iubesc foarte mult David Nico-
las Dascăl în vârstă de 3 ani şi 6 luni şi 
mai am un nepoţel născut pe 17 august 
2015 Vasile Matei Dascăl. 

Rep: Aţi regretat vreodată că a-ţi ales 
această profesie?
V.O.: Nu am regretat niciodată. Aşa am 
simţit atunci, în 1985, că asta vreau să 
fac şi nu m-am înşelat. Am fost recru-
tat, am dat admiterea, am lucrat 26 de 
ani şi jumătate ca şi ofiţer, 3 ani am fost 
în şcoala militară şi 1 an şi 7 luni am 
fost militar în termen. Deci am peste 
30 de ani de carieră şi sunt convins azi, 
privind în urmă, că nu mi-am greşit 
profesia. Nu regret nicio secundă.

Rep: Aţi avut un mentor în această 

profesie din ofiţerii care i-aţi cunos-
cut de-a lungul timpului în şcoală sau 
la locul de muncă?
V.O.: Am fost marcat de numeroşi pro-
fesori pe care i-am avut în Şcoala Mili-
tară de Ofiţeri Activi, iar după mutarea 
în cadrul Poliţiei Municipale Reghin, 
am găsit un colectiv profesionist de ofi-
ţeri şi subofiţeri bine pregătiţi, ancorat 
în muncile realităţii de la care am în-
văţat foarte mult. Pe această cale, aduc 
mulţumiri tuturor comandanţilor, şe-
filor şi colegilor, de la care trebuie să 
recunosc, am avut câte ceva de învăţat.        

Rep: Cum a-ţi vrea să îşi amintească 
lumea de dumneavoastră de mâine 
înainte?
V.O.: Nu am să vă răspund la această 
întrebare, dar vă spun sincer, că ce mi-a 
plăcut cel mai mult în această profe-
sie a fost faptul că am avut puterea să 
privesc în ochi fiecare cetăţean faţă de 
problemele cărora am fost responsa-
bil… 
 
Rep: Aţi avut în viaţă un principiu 
după care v-aţi ghidat în viaţă şi pe 
care nu l-aţi încălcat niciodată?
V.O.: Da, am avut întotdeauna un crez: 
“Indiferent pe ce treaptă profesională 
te-ai afla, încearcă să dovedeşti că eşti 
cel mai bun”. 
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Comisarul şef Vasile Oltean, s-a pensionat după 31 
de ani de carieră în Poliţie 
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I s-a acordat titlul de „Cetăţean de 
Onoare” al Reghinului pentru meri-
te deosebite în domeniul ornitologiei 
şi avifaunei. A fost cel mai renumit 
„ambasador” al Reghinului în studiul 
naturii sub diversele ei forme de exis-
tenţă. S-a ocupat de oologie, a studiat 
dezvoltarea post embrionară a păsă-
rilor, depistarea bolilor la răpitoare, a 
militat pentru oprirea experimentele 
nucleare, arătând efectele nocive pro-
vocate asupra mediului înconjurător şi 
nu în ultimul rând, a studiat ecologia, 
autoecologia şi  etologia Ursului Brun. 
Pe  o scară a valorilor umane, László 
Kalabér a reprezentat acel punct de 
certitudine, care conferă meseriei şi 
harului deschiderea necesară pentru 
a deveni pildă şi document pentru un 
timp pe care clepsidra îl va fixa într-o 
eternitate. În 1977, din iniţiativa lui, a 
luat fiinţă Filiala Reghin a Societăţii de 
Biologie din România. În 1979 a deve-
nit membru în Comitetul Executiv al 
Forumului Mondial pentru Protecţia 
Păsărilor Răpitoare.  A fost ani la rând 
reprezentant al României în Comite-
tul Internaţional de Ornitologie şi în 
1992 a participat la al IX-lea Congres 
Internaţional „Bear Ecology and Ma-
nagement” desfăşurat în America în 
Missoula-Montana, unde reghineanul 
a susţinut prima intervenţie româneas-
că, după o absenţă de 50 de ani, legată 
de Ursul Brun din România. Kalabér a 
fost posesorul celei mai complexe co-
lecţii oologice din România şi sud-es-
tul Europei, colecţie care conţine 5000 
de ouă din diverse specii de păsări şi 
care a fost înregistrată în Patrimoniul 
Naţional. Astăzi, colecţia se află în re-
şedinţa familiei Kalabér din Reghin, 
fiind moştenită de fii farmacistului.
 
László  Kalabér a lăsat Re-
ghinului cea mai complexă 
şi bogată colecţie oologică 
din România şi din sud-es-
tul Europei
S-a născut în Mărtineni, judeţul Co-
vasna, în familia lui László şi Iren Ka-
labér. A urmat clasele primare în satul 
natal, iar liceul la Braşov în anul 1954. 
A absolvit Şcoala Tehnică Farmaceuti-
că din cadrul UMF Tîrgu-Mureş pro-

moţia 1957. După ce şi-a luat diploma, 
a primit repartiţie la Reghin în cadrul 
farmaciei Spitalului de Stat (actualul 
Spital “Eugen Nicoară”) unde a lucrat 
timp de 39 de ani până la pensiona-
rea sa, fără nicio abatere disciplinară. 
În 23 martie 1969 s-a căsătorit cu re-
ghineanca Rozalia Maria (Nagy). Din 
această căsătorie au rezultat doi copii 
László (jr.) născut în 1969 de profesie 
ing. silvic şi actual consilier local din 
partea UDMR şi Lehel, născut în 1975 
de profesie ing. în prelucrarea lemnu-
lui.În paralel cu profesia de farmacist,  
reghineanul a fost şi un mare pasionat 
ornitolog care încă din anii 60 a reuşit 
să participe la o serie de excursii şi ex-
pediţii în Europa. În vizitele sale prin 
lume Kalabér a reuşit să colecţioneze 
diverse cuiburi de păsări şi ouă din cele 
mai interesante specii de păsări, ajun-
gând la performanţa de 5000 de bucaţi 
în decursul a peste 30 de ani de expe-
diţii şi drumeţii în natură. Colecţia de 
ouă a ornitologului a fost înregistrată 
în Patriomoniul Naţional al Români-
ei şi a fost evaluată la o sumă de bani 
respectabilă. Aşa a ajuns Laszlo Kala-
ber aparţinătorul celei mai complexe şi 
bogate colecţii oologice din România 
şi din sud-estul Europei. Reghineanul 
a publicat în cursul vieţii, articole şi 
studii de specialitate în diferite limbi, 
în revistele: Pescarul sportiv, Studii şi 
comunicări Bacău, Vânătorul, Studii şi 
comunicări Muzeul Brukenthal, Aluta, 
Ocrotirea naturii, Allatoni Kozleenyek, 
Studii şi comunicări Reghin, Le Heron, 
Acta Hargitensia şi Le Gerfaut. Între 
1970-1980 a participat la multe expe-
diţii şi excursii în rezervaţii naturale 
începând din Belgia până în Munţii Pi-
rinei şi ajungând până în Ţările Scandi-
nave. În 1979 s-a publicat la iniţiativa sa 
primul volum de Studii şi comunicări, 
iar în 1981 era ales membru de onoa-
re în Comisia Monumentelor Naturii 
din cadrul Academiei Române. În anul 
1982 apare al doilea volum de „Studii 
şi comunicări” o lucrare de referinţă 
de 640 de pagini, sub egida Societăţii 
Ştiinţelor Biologice din România – Fi-
liala Reghin, cu contribuţia unor oa-
meni mari de ştiinţă, cuprinzând studii 
din domeniile entomologiei, botanicii, 
mamologiei, herpetologiei şi ornitolo-

giei.  A avut relaţii cu specialişti ornito-
logi din toată lumea şi astfel a partici-
pat la o serie de congrese şi conferinţe 
naţionale şi internaţionale în Anglia, 
Franţa, Ţările Scandinave, Belgia, Ger-
mania, Austria, Elveţia, Grecia, Unga-
ria, Canada, etc. A fost un apărător al 
naturii care s-a ocupat la modul cel mai 
serios de oologie, dar şi de dezvoltarea 
postembrionară a păsărilor. A obţinut 
numeroase premii pentru studiile sale 
legate de viaţa păsărilor şi iniţiative-
le pe care le-a întreprins în domeniul 
ornitologiei şi la nivel naţional şi inter-
naţional. A fost reprezentantul Româ-
niei în Comitetul Ornitologic Român, 
membru al Societăţii Cinegetice din 
România, Internaţional Special Group 
the Research and Management of the 
Bears şi nu în ultimul rând, preşedinte-
le Filialei Reghin a Societăţii de Biolo-
gie din România. 

Kalaber a promovat „Da-
rurile Carpaţilor” în toată 
lumea 

În anul 1990,  Kalaber Laszlo a avut cea 
mai mare satisfacţie a vieţii sale după 
ce a fost sponsorizat de Fundaţia Soros 
din New-York pentru a putea participa 
la cel de-al XX-lea Congres Mondial de 
Ornitologie din Christchurch (cel mai 
mare dintre oraşele Insulei de Sud a 
Noii Zeelande) unde reghineanul a fost 
până atunci singurul reprezentant al 
României şi a fost ales membru al Co-
mitetului Internaţional de Ornitologie. 
În 15 decembrie 1994 a înfiinţat Fun-
daţia “Darurile Carpaţilor” (Karpatok 
kincse) cu sediul în Reghin, eveniment 
la care au luat parte circa 400 de parti-
cipanţi. În 1997 a publicat prima carte 
cu tente autobiografice intitulată “De la 
Mărtineni la Noua Zeelandă pe urme-
le păsărilor “ apărută la Editura Fulgur 
din Braşov. În anul 1995 a cooperat 
cu Organizaţia americană „Erth Acti-
on”, informând Guvernul României de 
efectele aduse mediului înconjurător 
provocate de reluarea experimentelor 
nucleare franceze din Oceanul Paci-
fic.László Vasile Kalabér a protestat în 
numele său şi al organizaţiei america-
ne împotriva experimentelor franceze, 

criticându-l totodată pe preşedintele 
Jaques Chirac. În 1999 reghineanul a 
publicat cel de-al doilea volum în lim-
ba română intitulat “Despre ecologia, 
antecologia şi etologia ursului” la Tîr-
gu-Mureş la Casa de Editură Mureş. 
În ultimii ani din viaţă, din cauza unei 
afecţiuni neurologice (Alzheimer) de 
care suferea, s-a retras din viaţa publi-
că, dar colecţia sa de ouă are o valoare 
inestimabilă şi astăzi, iar activitatea sa 
pe acest tărâm este remarcabilă. László 
Vasile Kalabér a fost un privilegiat al 
sorţii, care şi-a consacrat toată viaţa 
pasiunii sale, studiul naturii sub diver-
sele ei forme de existenţă. A colaborat 
cu specialişti ornitologi şi ursologi din 
toată lumea. A participat la multe con-
grese şi conferinţe naţionale şi interna-
ţionale şi au avut o mulţime de prieteni 
dintre care amintim pe Arpad Sepsi şi 
Ştefan Kohl ursologi din Reghin, Dr. 
Peter Weber ornitolog, mamolog  la 
Muzeul de Ştiinţe Naturale Mediaş, 
prof. dr. Aurel Negruţiu de la Univer-
sitatea „Transilvania” din Braşov, dr. 
Ing. Ion Micu de la Direcţia Judeţeană 
Romsilva Harghita, Miercurea Ciuc, 
dr. docent Horia Almăşan, Preşedin-
tele Societăţii Române Cinegetică.etc. 

3CETĂŢENEŞTI

Pagină realizată de:
Robert MATEI

Cine sunt ,,Cetăţenii de Onoare ai Reghinului”? (Serial V)
László Vasile Kalabér  (senior) – farmacist, ornitolog (autodi-
dact), publicist (n. în 13 februarie 1937 în Mărtineni, jud. Co-
vasna – d. în 8 martie 2008 în Reghin, jud. Mureş)
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Un reghinean de 7 ani, orfan de tată şi cu o mamă 
prostituată, ne cere ajutorul
În data de 23 martie ne-a vizitat la Re-
dacţie, Ştefan Claudiu Horvath jr. îm-
preună cu bunica Elvira pentru a ne 
cere ajutorul. Ştefan are 7 ani şi este 
elev în clasa 0 în cadrul Gimnaziului 
de Stat „Augustin Maior”, este orfan de 
tată de la vârsta de 1 an şi este crescut 
de bunica lui. Tatăl copilului a decedat 
în urmă cu 6 ani din cauza unui can-
cer pulmonar, iar mama, Rozalia s-a 
prostituat, a plecat în străinătate şi l-a 
abandonat. Ştefan nici măcar nu ştie ce 
înseamnă să ai o familie, să fii mângâiat 
şi ocrotit. Copilul a rămas în grija bu-
nicii, singura fiinţă care îl iubeşte. Lo-
cuieşte pe Strada Călăraşilor, la nr.13, 
într-un beci al R.A.G.C.L.- ului unde 
au acumulat datorii în valoare de 1.400 
de lei şi o factură restantă la Electrica 
în valoare de 200 de lei. „Vrem să facem 
un apel prin ziarul „Glasul Văilor” poa-
te ne ajută cineva să plătim datoriile re-
stante să nu ajungem în stradă, pentru 
că altfel RAGCL-ul ne poate evacua în 

orice moment” a declarat Elvira Hor-
vath, bunica copilului abandonat. Con-
tactaţi, reprezentanţii R.A.G.C.L.-ului 
au confirmat pentru „Glasul Văilor” că 
la ora actuală există o sentinţă de eva-
cuare la executorul judecătoresc Radu 
Oltean, pe numele Elvira Horvath pen-
tru restanţe în valoare de 1658 de lei 

plus penalizări în valoare de 1.600 de 
lei care însumează un total de 3258 de 
lei. Bunica a fost nevoită să îşi crească 
nepotul aşa cum a putut, munceşte cu 
ziua pe unde apucă, o mai ajută vecinii 
cu de-ale gurii şi fiecare zi care trece cu 
bine o consideră o binecuvântare de la 
Dumnezeu. Chiar dacă Ştefan are doar 

7 ani şi este încă un copil, are multe 
responsabilităţi. El este cel care îşi 
ajută bunica la treburile gospodăreşti, 
o îngrijeşte când e bolnavă şi îi alină 
tristeţea. Numai pe ea o are, bunica îi 
este şi mamă şi tată. Aceasta a mai pre-
cizat că momentan nu au electricitate 
din cauza unei facturi restante de 200 
de lei către Electrica Reghin. Iar şi mai 
trist este faptul că mama copilului a 
luat cardul de alocaţie al lui Ştefan şi a 
plecat cu el în străinătate şi momentan 
minorul nu poate beneficia de ajutorul 
primit din partea statului. Colac peste 
pupăză mama copilului a fost ridicată 
de mai multe ori de organele de ordine 
pentru practicarea prostituţiei, a fost 
amendată şi cum singura ei sursă de 
venit era cardul de alocaţie al copilu-
lui prin care era împuternicită, statul a 
reţinut banii minorului, spune bunica. 
Cei care vor să îl ajute pe Ştefan şi pe 
bunica lui financiar pentru a-şi putea 
plăti datoriile, pentru a nu ajunge eva-
cuaţi în stradă, o pot face la numărul 
de telefon: 0753503498.

Robert MATEI

Este concluzia medicului pediatru de 
la Serviciul de Evaluare Complexă  din 
cadrul Protecţia Copilului Mureş, dr. 
Sanda Miron Sabău, formulată săptă-
mâna trecută la întâlnirea cu specia-
liştii Alpha Transilvană, de la sediul 
fundaţiei din Tîrgu-Mureş. Date fiind 
mentalitățile actuale, aceasta consideră 
extrem de important ca triunghiul pă-
rinte, profesor, specialist în evaluarea şi 
recuperarea copilului cu dizabilităţi, să 

funcţioneze. ”Este important ca un pă-
rinte care are un copil cu probleme, să 
se simtă confortabil când iese pe stra-
dă, să nu spună ”toată lumea se uită la 
copilul meu”, ”n-a fost acceptat copilul 
meu la şcoală”. Dar sunt şi părinţi care 
refuză să-l şcolarizeze! De exemplu, 
unii copii cu tulburări din sfera autistă 
nu pot să vină în mijloacele de trans-
port în comun pentru că refuză şoferul 
să-l ia. Nu mi se pare normal, ca un pro-

fesor sau o educatoare sau un învățător 
să spună ”eu nu-l iau pe copil că are di-
agnosticul cutare”, a remarcat dr. Sanda 
Miron Sabău. Medicul pediatru vede 
necesară încheierea unui protocol între 
Serviciul de Evaluare Complexă Mureş 
şi Fundaţia Alpha Transilvană, ceea 
ce ar duce la optimizarea comunică-
rii instituționale. Directorul fundației 
Alpha, dr. Alexandru Lupşa, a explicat 
la întâlnirea de azi că organizația se află 
în plin proces de relicențiere a servici-
ilor, pe baza noilor standarde apărute 
în 2015. ”Apariţia legii pe standardele 
noi de calitate în asistența socială so-
licită ca toate organizaţiile care au fost 
autorizate şi acreditate până acum, să 
intre într-un proces de relicențiere a 
serviciilor pe care le acordă. S-au făcut 
chestionare de autoevaluare şi se fac 
vizite de relicențiere. Aceste standar-
de vin să îmbunătăţească colaborarea 
între instituțiile de monitorizare ale 
statului şi cele care fac şi selecția even-
tuală a unor prestatori privați, cum 
este organizaţia noastră, în serviciile 
de recuperare socială pentru copiii cu 
dizabilităţi”, concluzionează dr. Lupşa. 
De la întâlnirea organizată de Funda-
ţia Alpha Transilvană au lipsit  actori 
importanți în procesul integrării copii-
lor cu dizabilități, respectiv psihologii, 

logopezii şi mediatorii şcolari de la 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asis-
tenţă Educaţionalã. Organizatorii spe-
ră că aceştia vor fi prezenți pe 31 mar-
tie, la primul târg al serviciilor pentru 
copii cu dizabilități din județul Mureş 
ce se va organiza la sediul Alpha Tran-
silvană. Coordonatorul programului 
de prevenție şi intervenție timpurie 
din Alpha Transilvană” a precizat Var-
gancsik Iringo. Practic, vor fi prezenţi 
toţi cei din judeţul Mureş care oferă 
servicii pentru copiii cu dizabilități 
şi va fi o altă oportunitate de a discu-
ta, fiindcă sunt înscrise şi şcolile spe-
ciale  cu serviciile oferite de ei, dar şi 
alte organizații neguvernamentale care 
oferă servicii pentru cei cu dizabilităţi. 
Asta e prima oară când se organizea-
ză acest târg. Întâlnirea de astăzi face 
parte din Săptămâna porţilor deschise 
ale Fundației Alpha Transilvană, care 
organizează un şir de evenimente ce 
marchează înființarea, la Tîrgu-Mureş, 
în anul 2002, a acestei fundaţii. Ulti-
mul dintre evenimente este programat 
astăzi,  de la ora 18.00,  la Hotel Grand, 
unde va avea loc ”Balul Speranței”, pri-
lej cu care Alpha Transilvană îşi invită 
partenerii, prietenii şi susținătorii din 
zona de afaceri.

Părinţii şi şcoala, corigenţi la ajutorarea copilului cu 
dizabilităţi 

dr. Alexandru Lupsa

Aceasta este o inițiativă a Asociației 
Curtea Veche care a revenit săptămâna 
trecută în județul Mureş pentru a dona 
2000 de cărți elevilor de la gimnaziile 
din comuna Şăulia şi ”Serafim Duicu” 
din Tîrgu-Mureş.  Directorul executiv 
al Asociației Curtea Veche, Valentina 
Roman, a remarcat bucuria copiilor şi 
interesul lor la primirea acestor cărți. 
”Elevii au participat   la un moment 
special interactiv asigurat de actrița 
Ana Popescu şi de regizorul Barna Ne-
methi, care i-au încântat pe copii cu un 

moment de lectură din volumul ”Cei 
trei muşchetari”. Copiii au fost foarte 
încântați şi au răsfoit cărțile imediat 
ce le-au primit, lucru care ne bucură, 
fiindcă ştim cu toții că practic inter-
netul în ziua de astăzi şi calculatoarele 
le captează atenția şi din ce în ce mai 
puțini se îndreaptă către citit”, a consta-
tat Valentina Roman. Ea a adăugat că 
următorul popas al ”Cărților copilări-
ei”, propus de Asociația Curtea Veche, 
va avea loc în luna aprilie în județul Ba-
cău. Azomureş Tîrgu-Mureş a contri-

buit la achiziționarea acestor cărți care, 
declară purtătorul de cuvânt al com-
binatului chimic, Ovidiu Maior, oferă 
o şansă în plus la cultură unor copii 
din mediul rural. ”Este vorba de încă 
un moment din cadrul programului 
”Cărțile copilăriei”, un program inițiat 
de Asociația Curtea Veche şi care se 
derulează în  mai multe sate din Ro-
mânia. Donăm 2000 de cărți elevilor 
de la Şcoala Generală de la Şăulia şi la 
Şcoala Generală ”Serafim Duicu” din 
cartierul Mureşeni din Tîrgu-Mureş. 

Sunt diferite titluri, cărți pentru copii 
între 8 şi 14 ani, pe care aşteptăm cu 
interes să le descopere”, a concluzionat 
Ovidiu Maior. Donațiile de cărți sunt 
parte din programul național de lec-
tură “Cărţile copilăriei” şi cuprinde şi 
înființarea de cluburi de lectură, vizite 
în şcoli şi centre pentru copii, întâlniri 
cu părinţi, profesori şi elevi şi ateliere 
de lectură în librării.

Cărțile copilăriei au fost distribuite elevilor din județul Mureş
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Din 24 martie, se circulă după noi re-
guli la intersecţia străzii Subcetate de 
la intrarea în Bulevardului Unirii cu 
strada Sării. Comisia de circulaţie a 
municipiului Reghin a decis instalarea 
unui sens giratoriu. Echipele Primăriei 
au amplasat noile semne de circulaţie 
pentru circulaţia auto. Oportunitatea şi 
necesitatea unui sens giratoriu au fost 
studiate de aproximativ doi ani încoa-
ce, iar testele au arătat că este cea mai 
bună soluţie pentru fluidizarea traficu-
lui auto în zonă. „Ne bucurăm că am 
primit avizul de la Poliţia Judeţeană 
pentru acest sens giratoriu provizoriu..
sper să fie în favoarea tuturor partici-
panţilor la trafic. „Foarte mulţi consili-
eri au avut iniţiativa de a se amplasa un 
sens giratoriu în această zonă şi pentru 
a se rezolva problema traficului care 
era în anumite perioade din zi extrem 

de aglomerat, din cauza maşinilor de 
tonaj mare care circulă pe direcţia Bu-
levardul Unirii-Sării. Important este că 
s-a amplasat până la urmă acest sens. 
Eu m-am ocupat în ultima perioadă 
de această problemă, am cerut avizul 
Comisiei de Circulaţie a Municipiu-
lui, s-a aprobat, apoi în 13 ianuarie s-a 

efectuat un test practic şi timp de o oră 
s-a instalat un sens giratoriu temporar. 
Experimentul a fost unul reuşit, aşa 
că am făcut demersuri, mai departe 
şi am cerut avizul Inspectoratului Ju-
deţean de Poliţie Mureş, l-am primit 
şi l-am amplasat azi din nou în mod 
provizoriu evident” a precizat vicepri-

marul municipiului, Ovidiu Marian. 
La eveniment a participat şi primarul 
municipiului Reghin împreună cu spe-
cialişti din cadrul Primăriei Reghin. 
Autorităţile publice locale spun că în 
momentul în care se va stabili imple-
mentarea acestui sens de circulaţie cu 
titlu permanent, se va întocmi studiu 
de fezabilitate şi documentaţia tehnică 
de amenajare a sensului giratoriu de 
circulaţie. „De doi ani am analizat şi 
studiat instalarea unui sens giratoriu 
în această intersecţie, care cred că ceea 
mai circulată arteră de pe raza muni-
cipiului. După mai multe consultări 
şi studii realizate cu Primăria Reghin, 
administratorul drumului public, am 
reuşit să amplasăm un sens giratoriu 
deocamdată provizoriu, care sunt con-
vins că va contribui la fluidizarea tra-
ficului în zonă” a declarat Danciu Fla-
vius şeful Poliţiei Rutiere Reghin.

5DE ULTIMĂ ORĂ

Începând cu data de 16 martie, a intrat 
în vigoare Legea nr. 15/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi comba-
terea efectelor consumului produselor 
din tutun, prin care se interzice fumatul 
în toate spaţiile publice închise, spaţiile 
închise de la locul de muncă, mijloace-
le de transport în comun, locurile de 
joacă pentru copii. Conform legii, prin 
spaţiu public închis se înţelege orice 
spaţiu accesibil publicului sau destinat 
utilizării colective, indiferent de forma 
de proprietate ori de dreptul de acces, 
care are un acoperiş, plafon sau tavan şi 
care este delimitat de cel puţin doi pe-
reţi, indiferent de natura acestora sau 
de caracterul temporar sau permanent. 
În cadrul acţiunilor prioritare pe care 
le desfăşoară zilnic, conform propriilor 
competențe legale, pentru protejarea 
vieţii, integrității corporale, protejarea 
bunurilor, combaterea criminalităţii, 
asigurarea ordinii publice şi salvarea de 
vieţi omeneşti, structurile Inspectora-
telor pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţi-
ei Române, Jandarmeriei Române şi ale 
Poliţiei de Frontieră, vor avea în vedere 
inclusiv aplicarea prevederilor Legii 
nr. 15/2016. Sesizările privind faptele 

prevăzute de Legea nr. 15/2016 se fac 
către Poliția Locală sau către structuri-
le MAI, mai sus menţionate. Autorită-
ţile recomandă cetăţenilor ca sesizările 
referitoare la eventualele contravenţii 
privind fumatul în spaţiile nepermi-
se de lege, să nu se facă la numărul de 
urgență 112, această linie fiind destina-
tă exclusiv urgenţelor şi situaţiilor care 
pun în pericol viața, integritatea corpo-
rală sau bunurile oamenilor. 

Amenzi de la 100 la 15.000 
de lei pentru nerespecta-
rea Legii antifumat!

Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă atenţionează asupra res-
ponsabilităţii persoanelor juridice cu 
privire la obligaţiile pe care le au pen-
tru punerea în aplicare a prevederilor 
acestei legi, mai ales a celor referitoare 
la marcarea spaţiilor publice închise cu 
indicatoare prin care să se indice «Fu-
matul interzis» şi folosirea simbolului 
internaţional, respectiv ţigareta barată 
de o linie transversală. Reamintim că 
fumatul reprezintă inclusiv o cauză a 
incendiilor, fapt pentru care recoman-
dăm fumătorilor să nu arunce la în-
tâmplare resturile de ţigări şi chibrituri 

nestinse. Conform datelor statistice 
înregistrate la nivelul IGSU, anul tre-
cut, la nivel național, 11% dintre in-
cendiile înregistrate au fost cauzate de 
nerespectarea normelor de prevenire şi 
stingere a incendiilor în ceea ce priveş-
te fumatul. Modul de reglementare a 
fumatului, ca parte a măsurilor de apă-
rare împotriva incendiilor, era verificat 
şi înainte de apariţia acestei legi, aspect 
care va rămâne în atenţia lucrătorilor 
Departamentului de Situaţii de Urgen-
ţă şi în timpul controalelor executate în 
teren. Nerespectarea prevederilor legii 
antifumat de către persoanele fizice se 
sancţionează cu amendă contravenţio-
nală de la 100 lei la 500 lei, iar neres-
pectarea de către persoanele juridice 
a prevederilor legii se sancţionează cu 
amendă contravenţională de 5.000 lei 
la prima abatere, cu amendă contra-
venţională de 10.000 lei şi cu sancţiu-
nea complementară de suspendare a 
activităţii până la remedierea situaţiei 
care a dus la suspendarea activităţii, 
la a doua abatere. Săvârşirea unei noi 
contravenţii la prevăzută de legea anti-
fumat se sancţionează cu amendă con-
travenţională de 15.000 lei şi cu sanc-
ţiunea complementară de închidere a 
unităţii.

Legea antifumat a fost 
aprobată cu 164 de voturi 
pentru, 20 împotrivă şi 26 
abţineri

Legea antifumat interzice fumatul în 
spaţiile de la locul de muncă şi în ori-
ce loc de joacă pentru copii, fie că este 
spaţiu închis sau în aer liber. Interdic-
ţia se aplică şi în mijloacele de trans-
port în comun, în unităţile sanitare, de 
învăţământ, precum şi cele destinate 
protecţiei şi asistenţei copilului, de 
stat şi private. Reamintim cititorilor 
că Parlamentul a adoptat pe data de 15 
decembrie legea care interzice fumatul 
în spaţiile publice închise, mai puţin 
în celulele penitenciarelor de maximă 
siguranţă şi în zonele de tranzit ale 
aeroporturilor internaţionale. Proiec-
tul de lege a fost trimis la Cotroceni, 
care a fost promulgat de preşedintele 
Klaus Iohannis pe 29 ianuarie, iar pe 
1 ianuarie a fost publicat în Monitorul 
Oficial. Iniţiatoarea legii antifumat în 
Parlament este deputatul PSD Aurelia 
Cristea, iar actul normativ al Legii an-
tifumat a fost aprobat cu 164 de voturi 
pentru, 20 împotrivă şi 26 abţineri.

Gata cu fumatul în spaţiile publice  
Robert MATEI

S-a instalat un nou sens giratoriu în Reghin 
Robert MATEI

În scopul prevenirii toxiinfecţiilor 
alimentare în perioada Sărbătorilor 
Pascale, atât a celor catolice cât şi cele 
ortodoxe, când în mod tradiţional 
consumul unor alimente de origine 
animală creşte, Direcţia Sanitar Vete-
rinară şi pentru Siguranţa Animalelor 
(DSVSA) Mureş a dispus unele măsuri 
specifice precum şi intensificarea con-
troalelor  sanitar veterinare în vederea 
verificării condiţiilor de igienă în care 
sunt produse, depozitate, transportate 
şi valorificate carnea de miel, ouăle, 
laptele, destinate consumului uman 
„În acest sens, în perioada 21 – 27 
martie Sărbătorile Pascale Catolice şi 
14 aprilie -3 mai Sărbătorile Pascale 
Ortodoxe, toţi medicii veterinari în 
cadrul DSVSA, de la Circumpscripţi-
ile zonale şi pentru siguranţa alimen-
telor efectuează controale oficiale în 
scopul verificării modului în care sunt 

respectate condiţiile sanitar veterinare 
din toate târgurile de animale, pieţele 
agroalimentare, abatoare, centre de sa-
crificare cu activitate temporară, uni-
tăţi de tranşare a cărnii, unităţi de pro-
cesare, de depozitare a alimentelor de 
origine animală precum şi în unităţile 
cu vânzare cu amănuntul şi unităţile de 
alimentaţie publică„  a precizat pentru 
„Glasul Văilor”, dr. Vasile Oprea, di-
rector executiv DSVSA Mureş. Acesta 
a mai adus la cunoştiinţă că în judeţul 
Mureş sunt aprobate două centre de sa-
crificare temporară unul în Piaţa „Cuza 
Vodă” din Tîrgu-Mureş şi unul în Piaţa 
agroalimentară din Sighişoara, unde 
DSVSA are permanent medici veteri-
nari pentru a asigura asistenţa sanitară 
veterinară în vederea efectuării exame-
nului ante şi post mortem al  mieilor. 
În perioada menţionată, va fi asigurată 
permanenţa la sediul DSVSA şi la sedi-

ile circumscripţiilor sanitar veterinare 
zonale şi pentru siguranţa alimentelor, 
unde medicii vor afişa programul de 
lucru şi numele şi prenumele docto-
rului veterinar responsabil de zonă şi 
numărul de telefon la care pot apela 
cetăţenii în cazul în care sesizează ile-
galităţi în nerespectarea legislaţiei sa-
nitar veterinare. Directorul executiv al 
DSVSA Mureş a ţinut să facă un apel 
prin intermediul „Glasul Văilor”, „ca 
toţi consumatorii din judeţul Mureş să 
îşi facă aprovizionarea şi cumpărături-
le numai din unităţi autorizate sanitar 
veterinar. Să nu cumpere de la colţ de 
stradă, din portbagajele unor vânzători 
neavizaţi, de la margini de şanţuri sau 
de la persoane care nu au nici un fel de 
autorizare în a vinde alimente. Deci 
atenţionăm consumatorii de carne de 
origine animală să îşi facă cumpără-
turile din unităţi autorizate pentru că 

doar aici alimentele sunt asigurate din 
punct de vedere al siguranţei alimente-
lor şi sunt  sub supravegherea noastră” 
a declarat dr. Vasile Oprea.

DSVSA a aprobat două centre de sacrificare temporară în perioada 
Sărbătorilor Pascale
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Emanoil Hurdugaci conduce 
destinul comunei Chiheru de 

Jos de trei mandate consecutive, 
are o carieră în administraţia 
de stat ce se întinde pe patru 
decenii, a scris două cărţi de 

suflet despre comuna sa şi nu în 
ultimul rând a construit un sediu 

de Primărie la standarde euro-
pene. L-am provocat la o şuetă 
pe final de mandat, să aflăm ce 

s-a mai votat  în Consiliul Local 
în ultima vreme, ce a făurit în 

trei mandate şi cât de preocupat 
este de valoarea „moştenirii” sale 
administrative? (Va preda ştafeta 

dezvoltării comunei unui alt 
candidat sau îşi va asuma un al 

patrulea mandat de primar?)

Reporter: Ce proiecte de hotărâre 
s-au disputat şi votat în ultima şedin-
ţă de Consiliu Local?
Emanoil Hurdughaci: În primul rând, 
am luat nişte hotărâri cu privire la con-
tribuabilii persoane fizice şi juridice 
care au obligaţii fiscale restante, care 
vor putea beneficia de o reducere cu 
73,3 % din majorările luate în eviden-
ţă, dacă îşi vor plăti datoriile până la 31 
martie. Deasemenea am dezbătut pro-
blema de alocare a unor fonduri pentru 
echipa de fotbal  „A.S. Voinţa Chiher”, 
înfiinţată anul trecut şi care activează 
în Campionatul Judeţean. Un alt pro-
iect de hotărâre dezbătut în Consiliu 
Local a fost reînnoirea contractului cu 
un furnizor de servicii de îngijire la do-
miciliu a bolnavilor, cel vechi expirând 
la 1 aprilie. Populaţia comunei este îm-
bătrânită, avem luate în evidenţă peste 
100 de persoane vârstnice care necesită 
ajutor medical de specialitate şi cu aju-
torul Primăriei bolnavii beneficiază de 
gratuitate pentru aceste servicii. Toto-
dată, chiar astăzi am ajuns la un acord 
ca în incinta dispensarului uman din 
Chiheru de Sus să deschidem o farma-
cie care va deservi populaţia comunei 
trei zile pe săptămână.
          
Rep: Sunteţi pe ultima sută de metri 
la finalul de mandat de primar cu nu-
mărul trei. Cum a-ţi vrea să rămâneţi 
în conştiinţa cetăţenilor?
E. H.: Întrebarea este foarte bună, fie-
care om se gândeşte ce va urma. Dacă 
ar fi să îmi fac o evaluare: Ce am făcut 
în viaţa mea, profesional vorbind, ca şi 
primar ? Vă răspund că aş vrea să ră-
mân în amintirea localnicilor ca un om 
care a făcut multe pentru îmbunătăţi-

rea vieţii oamenilor din comuna Chi-
heru de Jos. În primul, rând din punct 
de vedere spiritual şi cultural, mă bucur 
că după mine, va rămâne mărturie, un 
studiu ştiinţific asupra istoriei acestor 
meleaguri ,,Monografia Chiherului” o 
adevărată carte de vizită a comunei şi 
cartea  ,,Chiheru (septembrie 1944) o 
pagină însângerată din istoria româ-
nilor”, cărţi scrise de mine ca o datorie 
morală, fiind fiu al acestei zone. În ceea 
ce privesc problemele edilitar gospodă-
reşti de pe raza comunei, am înregistrat 
succese pe partea de infrastructură, 
avem drumurile comunale aproape în 
totalitate, în stare foarte bună.

Rep: În ce proporţie, sunt asfaltate? 
E.H.: În procente aş putea spune că am 
asfaltat 99% din drumurile comunale şi 
se lucrează  în continuare la asfaltarea 
străzilor şi la pavarea trotuarelor.
 
Rep: Continuaţi să ne vorbiţi de alte 
lucruri care le-aţi înfăptuit?
E.H.: Am reuşit să introduc apa în toa-
te localităţile de pe raza comunei. La 
Chiheru de Jos apa potabilă este adusă 
de la Sovata, în satele Urisiu de Jos şi 
Urisiu de Sus, apa o captăm prin cădere 
liberă dintr-un izvor de munte de la Fâ-
naţe şi dintr-o serie de izvoare aflate la 
limita hotarului cu satul Orşova. Chiar 
dacă nu vă vine să credeţi, locuitorii nu 
plătesc niciun leu pentru acest serviciu, 
administraţia locală suportând cheltu-
ielile de întreţinere. Sunt mândru că 
am reuşit să construiesc un sediu nou 
de Primărie, care este un simbol al 
respectului administrativ cu toate do-
tările. Am reuşit să avem toate şcolile 

de pe raza comunei dotate cu grupuri 
sanitare şi apă la şcoala din centru de 
comună avem chiar şi un teren de mi-
ni-fotbal, de handbal, de volei etc. 

Rep: Dacă bine îmi amintesc, aţi fost 
printre primii care au implementat în 
judeţ, un post de  Poliţie Comunita-
ră?
E.H.: Da, aşa este, deşi avem doar 1.500 
de locuitori şi o suprafaţă de 11.500 de 
ha, în 2007 am fost a doua comună din 
judeţ care a inaugurat un post de Poli-
ţie Comunitară care face din aparatul 
Consiliului Local. Comuna a luat locul 
doi pe judeţ la concursul organizat de 
CJ privind cea mai bună gospodărire 
pe anul 2007, iar noi ne străduim să le 
asigurăm toate condiţiile, începând de 
la uniforme, dotare cu armament, până 
la maşina de intervenţie cu care se de-
plasează pe timpul nopţii. E un lucru 
foarte bun, care face parte din strategia 
noastră de a asigura ordinea şi liniştea 
publică. 

Rep: Ce aţi făcut pentru lăcaşurile de 
cult din comuna pe care o conduceţi?
E.H.: În primul rând am reabilitat am-
bele cimitire ale eroilor din Chiheru de 
Jos şi de Sus de la temelie şi am acor-

dat sprijin financiar la toate Bisericile 
de pe raza comunei. La Urisiu de Sus 
de exemplu, am acordat prin Consiliul 
Local circa 3 miliarde de lei vechi, la 
Chiheru de Sus am alocat circa un mi-
lirad de lei, la Chiheru de Jos am con-
struit o poartă la cimitirul din localita-
te în valoare de circa 200 de milioane 
de lei, plus alte donaţii pentru lucrări 
care s-au executat pentru Biserica din 
centrul de comună.   

Rep: Având în vedere că se apropie 
alegerile locale peste trei luni, va-
ţi hotărât dacă veţi mai candida la 
funcţia de primar sau vă veţi retrage?
E.H.: Sunt un om sănătos şi de cuvânt 
care ce a promis a şi înfăptuit. Cetăţe-
nii mi-au solicitat să mai candidez un 
mandat şi nu am să îi refuz pentru că 
mai sunt rămase proiecte începute şi 
nefinalizate. Se lucrează la construcţia 
unei case mortuare la Chiheru de Sus, 
se reabilitează iluminatul stradal care 
va fi suplimentat pe raza comunei cu 
150 de lămpi. În 15 aprilie vor începe 
asfaltările pe două străzi una la Chihe-
ru de Jos şi o stradă în Urisiu de Sus, 
plus avem în plan în a doua jumătate 
a anului şi asfaltarea DC11, un km de 
drum care face legătura între Chiheru 
de Jos şi  Urisiu de Jos.    

INTERVIU 6

Robert MATEI

Cu Emanoil Hurdughaci la o şuetă pe final de mandat

Astra Reghin îşi convoacă 
membrii la adunare

În data de 31 martie 2016, ora 17.00, 
va avea loc la Casa de Cultură ”Eugen 
Nicoară” din municipiu, Adunarea Ge-
nerală a Despărţământului ASTRA Re-
ghin. Ordinea de zi cuprinde un raport 
de activitate pe anul 2015, planul de ac-
tivităţi pe anul 2016, expunerea ”Pos-
tul Mare, drum spre Înviere” şi diverse. 
Evenimentul se va încheia cu un scurt 
program artistic susţinut de artişti re-
ghineni. Intrarea este liberă. 

(R.M.)
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Declaraţie politică 
Stadiul de elaborare şi aplicare a normelor legale privind apli-
carea Codului Silvic

7DIN JUDEŢ

Domnule preşedinte, Domnilor colegi, 
Doamnă ministru Cristiana Paşca Pal-
mer,
Salut prezența dumneavoastră în Par-
lamentul României pe o temă deosebit 
de importantă pentru viitorul păduri-
lor noastre, pentru viitorul unui sector 
deosebit de important pentru societate, 
atât în ceea ce priveşte dreptul tuturor 
românilor de a trăi într-un mediu cu-
rat, cât şi aportul economic al indus-
triei forestiere la construcția PIB-ului 
României. Dacă dorim să facem o ana-
liză a sectorului forestier pentru a ştii 
exact ceea ce trebuie făcut în viitor, este 
necesar să pornim de la câteva date şi 
realități pe care va trebui să ni le asu-
măm cu toții, clasa politică şi societatea 
civilă. În acest scop aş dori să punctez 
doar câteva aspecte deosebit de impor-
tante pentru sectorul forestier. În pri-
mul rând, pentru identificarea proble-
melor acestuia, de-a lungul anilor nu a 
existat o dezbatere reală şi transparentă 
cu toți factorii de decizie implicați, şi 
aici vorbesc de minister, societatea 
civilă, Regia Națională a Pădurilor, 
organizațiile de mediu, asociațiile pro-
fesionale din sector, asociațiile propri-
etarilor de terenuri şi păduri, adminis-
tratorii fondului forestier, sindicate, 
astfel că de cele mai multe ori a existat 
un dialog surd, care a dus la acumula-
rea de numeroase tensiuni şi divergen-
ţe în ceea ce priveşte gestionarea dura-
bilă a sectorului forestier.
Este necesar şi în acest domeniu să 

identificăm exact ceea ce avem şi mai 
ales unde vrem să ajungem. Astăzi, Ro-
mânia este printre puținele țări euro-
pene care nu are elaborată o Strategie 
Națională Forestieră, asumată de toţi 
factorii implicaţi, inclusiv cei politici. 
Sunt zeci de acte normative, ordine, 
norme, care se contrazic şi care pe bună 
dreptate creează în sistem acest haos. Şi 
doresc să dau doar trei exemple.
1. Pe site-ul ministerului apare faptul 
că suprafața fondului forestier național 
este de 6,5 milioane ha, adică 27,3%, pe 
când datele Inventarului Fondului Fo-
restier Național ne spune că avem 6,9 

milioane ha, adică 29%.
2. Pe acelaşi site volumul total pe picior 
al pădurilor este estimat la peste 1.340 
milioane m cubi, pe când IFN-ul trans-
mite o cifră de 2.200 milioane m cubi.
3. Raportarea tăierilor ilegale anuale 
este total diferită de la o sursă la alta, 
astfel că astăzi nu avem date să ne spu-
nă clar cât se taie legal şi cât ilegal. Iată 
de ce astăzi, cât încă mai putem salva 
patrimoniul forestier, Partidul Național 
Liberal face un apel la un dialog real şi 
constructiv în ceea ce priveşte elabora-
rea pachetului de legi subsecvente Co-
dului Silvic şi împreună cu specialiştii 
noştrii să trecem de urgență la elabo-
rarea Strategiei Naționale Forestiere pe 
termen mediu şi lung.
Stimaţi colegi, Comisia Europeană 
a inclus România între ţările care au 
implementat doar parţial măsurile 
privind combaterea tăierilor ilegale 
prevăzute de Regulamentul Comisiei 
nr. 995/2010, act normativ european 
în vigoare din martie 2013. Cadastrul 
forestier este doar la stadiul de intenție, 
ceea ce duce la nenumărate procese în 
instanță privind regimul proprietății. 
Astăzi, după 11 ani de la ultima mo-
dificare a Legii 18 din 1991,mai exact 
Legea 247 din 2005, procesul de retro-

cedare nu este încheiat. Peste 500.000 
de hectare de pădure sunt astăzi 
practic ale nimănui, neexistând con-
tracte de pază sau administrare. Ca-
pitalul românesc din industria fores-
tieră şi industria mobilei este la limita 
supraviețuirii. Suntem printre singure-
le țări care nu acordăm despăgubiri în 
ceea ce inseamnă compensarea restric-
ţiilor impuse proprietarilor de păduri 
incluse în arii protejate  sau cu funcţii 
prioritare de protecţie. Administrația 
silvică, atât cea de la stat cât şi cea pri-
vată suferă de câțiva ani de o politi-
zare excesivă. Şi exemplele în ceea ce 
privesc problemele sectorului forestier 
sunt numeroase.
De aceea doamnă ministru, vă cer să 
contați pe expertiza colegilor parla-
mentari ai Partidului Național Liberal 
în elaborarea întregului pachet de acte 
normative legate de sectorul forestier, 
astfel încât să lăsăm generațiilor viitoa-
re un patrimoniu verde, cel puțin aşa 
cum l-am moştenit de la cei care în tre-
cut au slujit pădurea.
Vă mulțumesc!
Deputat PNL Circumscripţia electo-
rală nr. 28 Mureş,Cristian CHIRTEŞ

A început efectuarea plăţilor pentru acciza la motorina utiliza-
tă în agricultură 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) informează prin-
tr-un comunicat de presă că începând 
cu data de 16 martie, efectuează plata 
pentru acciza la motorina utilizată în 
agricultură în conturile solicitanţi-
lor, înscrise în cererile de plată, con-
form Ordinului comun al MADR şi 
MF nr.286/08.03.2016 care a  aprobat 
cantitățile de motorină utilizate în 
trimestrul IV al anului 2015, publi-
cat în Monitorul Oficial nr.183 din 
11.03.2016 . Plata se efectuează pentru  
un număr de 10.795 beneficiari,  cu o  
valoare  de 100 milioane lei, pentru o 
cantitate totală de 56,3 mii tone mo-
torină. Ajutorul de stat sub formă de 
rambursare se acordă ca diferenţă din-
tre rata accizei standard de la titlul VII 
- Accize şi alte taxe speciale din Legea 

nr. 571-2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioa-
re, şi rata accizei reduse prevăzută la 
art.2 alin(2) din Hotărârea Guvernului 
nr.1174/2014 pentru motorina utiliza-
tă la efectuarea lucrărilor mecanizate 
în agricultură.

Valoarea accizei a fost  de 
1,7975 lei /litru pentru 
anul 2015, şi pentru anul 
2016 rămâne identică

Plata se efectuează în conformitate 
cu prevederile art.9, alin.(3) şi (4) din 
H.G nr. 1174/2014 cu modificările şi 
completările ulterioare şi art.9 alin.(4) 
din OMADR nr.1727/2015 privind in-
stituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorina 
utilizată în agricultură, care prevede 

următoarele: (4)“După aprobarea de 
către Ministerul Finanţelor Publice a 
deschiderii creditelor bugetare, din bu-
getul Ministerului Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale, se alimentează contul 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, care virează sumele cu-
venite în conturile beneficiarilor, con-
form legislaţiei în vigoare”, a precizat în 
acelaşi comunicat directorul executiv 
APIA Mureş, Daniel Ovidiu Săvaşcă. 

Robert MATEI
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Politiştii reghineni după ce au sărbăto-
rit în ţinuta de gală „Ziua Poliţiei Ro-
mâne” la sediul instituţiei în 25 martie, 
şi-au pus uniformele de serviciu în cui 
pentru a marca evenimentul şi alături 
de soţii, în 26 martie la restaurantul 
„Marion Pădurea-Rotundă”. Circa 100 
de poliţişti activi, în rezervă şi personal 
contractant au chefuit de „Ziua Poli-
ţiei”, instituţie care la Reghin funcţio-
nează încă din 1840. De data aceasta 
nu au sosit la faţa locului cu câini dre-
saţi şi maşini speciale, ci cu soţiile sau 
iubitele lor. Deschiderea a fost făcută 
de fostul comandant al Poliţiei Reghin, 
Vasile Oltean, care timp de 8 ani a fost 
la cârma instituţiei. Acesta a adus mul-
ţumiri Primăriei Municipale, Consiliu-
lui Local şi tuturor instituţiilor statului 
cu care colaborează Poliţia Reghin şi 
le-a transmis colegilor săi un mesaj 
„Ţin să vă mulţumesc din suflet pentru 
prezenţa dumneavoastră la această ma-
nifestare şi vă adresez un binemeritat 
„La mulţi ani”, tuturor celor care au îm-
brăcat haina Poliţiei Române, ofiţeri, 
subofiţeri, agenţi, personal contractual, 
activi sau în rezervă. Să nu uităm nici-
când acest veşmânt profesional pe care 
l-am avut sau pe care îl aveţi şi vă mul-
ţumesc încă odată pentru aportul la 
imaginea Poliţiei Române”. Muzica po-
pulară a fost asigurată de interpreta de 
muzică Mihalela Botoş Lateş, împreu-
nă cu formaţia condusă de Puiu Râm-
ba, în timp ce la muzica uşoară, ştafeta 
distracţiei a fost preluată de energicul 
Dj, Florin Moldovan care a ridicat 
poliţiştii de la mese, demonstrând ap-
titudini de adevăraţi dansatori atât pe 
acorduri de dance şi house cât şi pe în-
vârtite şi sârbe populare. 

Maria Precup „Sunt foarte 
mândră de ceea ce faceţi 
şi de calitatea oamenilor 
care lucrează în această in-
stituţie”

Printre ofiţerii activi care au răspuns 
prezent la petrecerea ocazionată de 
„Ziua Poliţiei” amintim pe  subcomisa-
rul Cristian Muntean, adjunctul Poliţi-
ei Municipiului Reghin, şeful Serviciu-
lui de Poliţie Rutieră Reghin, comisar 
Flaviu Danciu, inspectorul Dorin Ni-
colae Boier, agentul principal Mihae-
la Stanciu de la Poliţia de Proximita-
te Reghin, însă nu au lipsit de la chef 
nici rezerviştii. Printre cei mai joviali 
şi lipsiţi de prejudecăţi, amintim pe 
Parfente Rujoi, fost comandant al Po-
liţiei Reghin în perioada 1 martie 1987 
- 1 martie 2004, fostul comisar Vălean 
Pompei sau colonelul Pop Zaharie. De 
la eveniment nu a lipsit nici edilul mu-
nicipiului Reghin, Maria Precup care a 
declarat că este onorată să fie prezentă 
în mijlocul poliţiştilor. „Pentru că se 
apropie mandatul meu de sfârşit vreau 
să vă spun că nu ştiu ce m-aş fi făcut 

dacă nu eraţi dumneavoastră. Faptul 
că am fost femeie probabil că m-a făcut 
să simt nevoia să îmi luaţi de pe umeri 
toate greutăţile şi am fost mândră în-
totdeauna de această instituţie. Am 
fost legată sufleteşte şi instituţional 
şi chiar dacă gurile rele şi răutăcioşii  
spun: Unde e Poliţia?, gradul de in-
fracţionalitate a crescut, nu este sigu-
ranţă pe stradă”, niciodată nu am simţit 
acest lucru. Dar tocmai pentru că nu 
vă vedeţi se văd rezultatele şi vreau să 
vă felicit şi vă mulţumesc şi să ştiţi că 
sunt foarte mândră de ceea ce faceţi şi 
de calitatea oamenilor care lucrează în 
instituţie şi foarte tristă că este numă-
rul efectivelor atât de mic” a precizat 
Maria Precup. În final subcomisarul 
Cristian Muntean, adjunctul Poliţiei 
Municipiului Reghin, le-a făcut o urare 
colegilor şi cetăţenilor reghineni „Le 
transmit tuturor colegilor mei un căl-
duros, La mulţi ani, sănătate, putere de 
muncă şi multe împliniri atât pe plan 
profesional cât şi familial. Iar pe cetă-
ţenii municipiului vreau să îi asigur de 
toată bunăvoinţa şi încrederea noastră 
în rezolvarea problemelor acestora”

Daniel Oprea, noul şef al 
Poliţiei Reghin

Din data de 24 martie, comisarul şef 
Daniel Oprea a fost împuternicit şef al 
Poliţiei Municipiului Reghin. Funcţia a 
rămas vacantă după pensionarea comi-
sarului şef Vasile Oltean. Noul condu-
cător al instituţiei reghinene vine de la 
şefia Poliţiei Oraşului Ungheni unde a 
fost numit pe funcţie la începutul aces-
tui an şi are 26 de ani de experienţă. 
Comisarul şef Daniel Oprea a absolvit 
şcoala de Agenţi de Poliţie din Slatina 
promoţia 1990, a activat 3 ani în cadrul 
Poliţiei Rutiere, după care a fost ofiţer 
de investigaţii criminale. Cazurile sale 
cele mai numeroase, de-a lungul cari-
erei, au fost axate pe furturi din auto şi 
infracţiuni de mare violenţă. Conform 
declaraţiilor purtătorului de cuvânt 
al Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Mureş, Andreea Pop, acesta a fost îm-
puternicit să îşi desfăşoare activitatea 
la conducerea Poliţiei Reghin pe o pe-
rioadă de 6 luni. (R.M.)

SERVICII

Floraria Beadeny, specializată în de-
sign floral oferă posibilitatea de a alege 
dintr-o variata gamă de modele. Fie că 
este vorba de un simplu buchet de flori 
sau de buchetul miresei, florăria noas-
tră vă poate ajuta să vă exprimaţi senti-
mentele în cel mai elegant mod. Livrări 
la domicliu la 0772534435 sau direct 
din stocul magazinului din Strada Sării

Magazin de scutece din Reghin, stra-
da Gării n.8, vinde o gamă variată de 
pampers şi scutece  pentru copii şi 
adulţi la preţuri avantajoase. Telefon: 
0745190956

Firmă serioasă, efectuăm transport 
persoane şi maşini pe platformă ruta 

România-Germania şi retur. Fir-
ma oferă o masă gratis pe traseu şi la 
10 transporturi, un transport gratu-
it. Relaţii la telefon 0751-923-869 şi 
004915171051917

Croitoreasă din 1981 în Reghin, reali-
zez la comandă îmbrăcăminte pentru 
femei şi copii. La cerere modific şi ajus-
tez îmbrăcăminte veche şi nouă. Tele-
fon 0746.028.019;  

Vând bancnote, cărţi, calendare, cărţi 
poştale, reţete medicale vechi, in-
signe şi lozuri de colecţie. Telefon 
0749.804.273;

Frizeria MARADIN din Reghin, carti-
erul Iernuţeni, bloc 20, oferă din luna 
martie şi servicii de manichiură la pre-
ţuri fără concurenţă. Pentru progra-
mări puteţi suna la nr. de telefon 0753-
085-992 sau pe contul de Facebook 

Frizeria Maradin

Caut urgent de lucru, repar teracote, 
şeminee şi recondiţionez şi renovez be-
ciuri. Telefon 0751956183;

Familie cu trei membrii căutăm chirie, 
preferabil casă, o cameră, bucătărie şi 
baie, în Reghin. Telefon 0746797553 
sau 0757366864;

Vând casă în Toaca la 18 km de Re-
ghin cu toate facilităţile. Telefon 
0742.274.814

CONDOLEANŢE

Redacţia „Glasul Văilor”  îşi ia rămas 
bun de la Vladimir Naşca, Secretar 
General, Şef la Oficiu Juridic  din ca-
drul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Mureş. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! Transmitem sincere condoleanţe 

familie îndoliate!Transmitem sincere 
condoleanţe familie îndoliate!
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Sute de unionişti, membri ai Partidului Noua Dreaptă 
din România şi Republica Moldova au participat în 
27 martie la Chişinău la Marşul dedicat aniversării 
Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă, România. La îm-
plinirea a 98 de ani de la Unirea săvârşită pe 27 martie 
1918, a luat naştere oficial şi filiala Partidului Noua 
Dreaptă din Basarabia. Adeziunile pot fi trimise în-
cepând de astăzi la adresa info@nouadreapta.org.
Liderii filialei fac apel la toate formaţiunile unioniste 
din Republica Moldova, partide politice şi asociaţii 

obşteşti, să-şi unească forţele şi să pună bazele unei 
coaliţii largi care în 2018 - atunci când vom sărbători 
100 de ani de la Marea Unire - să obţină majoritatea 
mandatelor în Sfatul Ţării. „Doar astfel vom putea 
reunifica Naţiunea Română şi cele două state româ-
neşti, România şi Republica Moldova, după modelul 
RFG/RDG şi în conformitate cu normele dreptului 
internaţional. Şi doar după reunificare, românii de 
pe ambele maluri ale Prutului vor putea genera îm-
preună o nouă clasă politică şi vor putea construi o 

Românie Mare, Demnă şi Puternică, într-o Europă 
a statelor şi naţiunilor independente şi suverane!” se 
arată în comunicatul emis de Biroul de presă al Parti-
dului Noua Dreaptă din Basarabia.

(R.M.)  

PNL Mureş mai are de stabilit candidații la Primării în unele localităţi urbane 
din județ, până acum doar în Reghin fiind stabilit candidatul, pe Iulius Făgără-
şan. Secretarul general al PNL Mureş, Cristian Chirteş, a explicat că în Sărmaş, 
Iernut şi Târnăveni, ca şi în unele comune mari se merge în continuare pe mâna 
actualilor primari liberali. El a precizat că, exceptând, Tîrgu Mureşul, toți actualii 
primari liberali mai candidează pentru încă un mandat. Partidul Național Liberal 
a stabilit în 65 de localități candidații pentru funcțiile de primari şi listele com-
plete penrtu Consiliul Local. Singurul oraş în care este validată candidatura pen-
tru primar este Reghinul, în persoana lui Iulius Făgărăşan. Bineînțeles, în oraşul 
Sărmaş, Ioan Mocean, în oralşul Iernut, Ioan Nicoară, la Târnăveni mergem în 
continuare pe mâna lui Sorin Megheşan. Dintre comunele mari amintim Bandul, 
cu Mircea Rusu, Gurghiul cu Laurențiu Boar sau Hodacul cu Valentin Iacob”, a 
precizat Cristian Chirteş. PNL Mureş are la această oră, 29 de primari în funcţie, 
iar Cristian Chirteş a declarat că partidul speră la obținerea a minimim 35 de 
mandate după alegerile din 5 iunie. Printre altele, sunt vizate în special munici-
piile Sighişoara şi Reghin, unde liberalii nu au avut până acum primari liberali 
aleşi. Secretarul general al PNL Mureş a explicat că sunt în curs procedurile de 
concepere a dosarelor, câte patru de candidat şi strângerea de minimum 100 de 

semnături în zona rurală şi 500 în urban, pentru care termenul este de 11 aprilie, 
iar depunerea dosarelor se va face în 26 aprilie. (V.R.)

Recrutări în premieră la 
Brigada de operaţii speci-
ale

Brigada 6 Operaţii Speciale „Mihai 
Viteazul” din Tîrgu-Mureş şi unităţile 
subordonate din Bacău şi Buzău, au de-
marat o campanie de recrutare a tineri-
lor, spre a-i încadra în aceste unităţi de 
elită ale Armatei României. Purtătorul 
de cuvânt al Brigăzii Operații Speciale, 
locotenent-colonel Dorel Danciu, a ex-
plicat că este pentru prima dată când 
se fac asemenea recrutări, direct din 
lumea civilă. ”Este pentru prima dată 
când apelăm la tinerii din viaţa civilă 
în mod direct, pentru recrutare. Vom 
încerca să atragem spre unitățile noas-
tre pe cei mai buni dintre ei. Recruții 
trebuie să aibă între 18 şi 35 de ani, stu-
dii liceale absolvite cu diplomă de ba-
calaureat, cunoştinţe minime de limba 
engleză, o condiţie fizică foarte bună 
şi să fie apţi din punct de vedere me-
dical. Ei vor parcurge şi o testare spe-
cială, pentru a fi atestați ca paraşutişti 
militari”, a declarat locotenent-colo-
nelul Dorel Danciu. Acesta a subliniat 
că examenele sunt în general destul de 
dure, şi că în principiu doar 2 din 10 
persoane reuşesc să meargă mai depar-
te. Însă ceilalţi care au trecut testele ge-
nerale dar nu şi pe cele speciale rămân 
în baza de date a centrelor de recrutare 
şi pot avea şansa de a fi recrutaţi pen-
tru alte arme şi specializări militare, pe 
măsură ce necesităţile armatei o vor 
cere. Candidaţii sunt aşteptaţi pentru 
informaţii suplimentare şi înscrierea la 
selecţie, zilnic, între orele 09.00-15.00, 
până la data de 5 aprilie 2016, la sediul 
U M 01010 Tirgu Mureş, str. N. Bălces-
cu, nr. 23. (V.R.)
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ŞTIRI

Comitetul Executiv al PSD Mureş a 
nominalizat, pe 25 martie la Sighişoa-
ra  29 de persoane ce vor candida la 
funcțiile de primar, din zona de sud-
vest a județului.
Dintre aceştia, 10 sunt primari în func-
ţie, a arătat secretarul executiv al PSD 
Mureş, Dragoş Bardoşi, care a precizat 
că niciunul nu a migrat de la alte par-
tide. ”Momentul cel mai important a 
fost validarea, de către adunarea gene-
rală a PSD Sighişoara, care a avut loc 
concomitant cu Comitetul Executiv, a 
lui Ovidiu Mălăncrăvean, directorul 
Liceului Tehnologic, care va fi candi-
datul nostru pentru primăria munici-
piului Sighişoara. În momentul de faţă, 
pe raza întregului județ Mureş, PSD are 
un număr de 30 de primari în funcţie”, 
a declarat Bardoşi, precizând că din cei 
29 de candidaţi validaţi în şedinţa de 
vineri a Comitetului Executiv PSD, 10 
sunt primari în funcţie. Dragoş Bardoşi 
a arătat că în cursul acestei săptămâni 
sau săptămâna viitoare vor fi desem-
naţi, de Comitetul Executiv PSD ce va 
avea loc la Reghin, candidaţii din zona 
de nord-est a judeţului.  Pe de altă par-
te, organizaţia PSD Mureş nu va avea 
candidaţi în localităţi precum Sângeor-
giu de Pădure, Bălăuşeri, Brâncove-
neşti sau Ghindari. Pentru Sovata sunt 
negocieri cu alte partide româneşti, a 

explicat  Dragoş Bardoşi. ”Vom avea 
candidaţi pentru funcția de primar  în 
aproape toate cele 10 localităţi urbane 
din judeţ, dar aici trebuie scoase loca-
lităţi precum Miercurea Nirajului sau 
Sângeorgiul de Pădure, şi suntem în 
discuţii la Sovata împreună cu celelalte 
partide pentru a avea un candidat de 
primar, dar cu siguranţă pentru a avea 
o listă comună pentru a avea măcar 1-2 
consilieri locali români în Sovata, a ară-
tat secretarul executiv al PSD Mureş. El 
a precizat că în ceea ce priveşte Tîrgu-
Mureşul, numele candidatului PSD 
pentru funcţia de primar, cel mai pro-
babil va fi aflată în perioada depunerii 
dosarelor de candidatură, între 11 şi 26 
aprilie. PSD Mureş are filiale în 83 de 
localităţi mureşene şi preconizează că 
va avea 70 de candidaţi la primăriile 
din județul Mureş. Toate candidaturile 
pentru alegerile locale din iunie 2016, 
inclusiv cele de consilieri locali şi con-
silieri judeţeni, vor fi supuse aprobării 
Conferinţei Judeţene a PSD Mureş. 
Candidaturile pentru funcţia de pri-
mar în municipiile din judeţul Mureş 
vor fi transmise spre confirmare Comi-
tetului Executiv Naţional al PSD. 

Comitetul Executiv al PSD 
Mureş a validat următoa-
rele candidaturi de pri-
mari 

 
Târnăveni – Stanislav Piaskovski, Ier-
nut - Rareş Bircea,  Luduş - Cristian 
Moldovan, Ungheni - Florin Culcear, 
Adămuş - Daniel Maxim, Albeşti - Ni-
colae Şovrea, Apold - Ioan Toth, Aţintiş 
- Vasile Silviu Orosan, Băgaciu - Ioan 
Aldea, Bahnea - Mircea Pop, Coroi-
sânmărtin - Dumitru Aldea, Cristeşti 
- Emil Almăşan, Cuci - Ilie Şuta, Da-
neş - Mircea Muntean, Găneşti - Mathe 
Levente, Grebenişu de Câmpie - Ştefan 
Gojman, Iclănzel - Ciprian Sand, Mi-
heşu de Câmpie - Vasile Ţogorean, 
Nadeş - Emilia Tutunea, Sâncraiu de 
Mureş -  Remus Sângiorzan, Saschiz 
- Csaba Janos Ciulei, Şăulia - Dorel 
Vancea, Şincai - Vasile Pop, Tăureni - 
Ovidiu Oltean, Valea Largă - Ilie Lu-
pan, Viişoara - Ovidiu Stoica şi Zagăr 
- Gheorghe Libeg. 

PSD Mureş şi-a desemnat candidaţii la 
primăriile din zona Sighişoara

Liberalii mureşeni şi-au stabilit candidaţii în 65 de 
localităţi din judeţ

Vali RUSSU

A luat naştere filiala Partidului Noua 
Dreaptă din Basarabia 
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Şi în acest an, Romsilva Mureş orga-
nizează, în „Luna Pădurii” o campa-
nie de plantare de puieți de arbori, pe 
o suprafață de peste 1000 de hectare, 
a declarat purtătorul de cuvânt al Di-
recţiei Silvice Mureş, Adrian Pîrlea. 
”Direcția Silvică Mureş are un pro-
gram de  805 hectare de împăduriri, 
dintre care 314 hectare sunt regenerări 
naturale şi 170 sunt regenerări artifici-
ale în pădurile de stat, iar în pădurile 
pe care le administrăm, avem 232 de 

hectare de regenerări naturale şi 88 
de hectare de regenerări artificiale. La 
acestea s-ar mai adăuga 50 de hectare 
de completări, lucrări care vin să în-
locuiască puieţii ce  se usucă anii an-
teriori”, precizează Adrian Pârlea. El 
adaugă că fiecare dintre cele 10 Ocoale 
Silvice va planta, în perioada 15 mar-
tie-15 aprilie, între 2 şi 70 de hectare 
de pădure, de la Luduş până la Lunca 
Bradului. În judeţul Mureş vor fi orga-
nizate mai multe acţiuni de plantare, la 

care vor participa silvicultori, angajaţi, 
elevi şi ONG-uri, a mai arătat Adrian 
Pîrlea. ”La fiecare Ocol Silvic am pre-
gătit un şantier de împăduriri, pentru 
tineri, pentru ONG-uri, pentru cei 
care doresc să învețe cum se plantează. 
Acestora le punem la dispoziție puieţi 
şi asistenţă tehnică, pentru a vedea cât 
de greu se împădureşte un hectar de 
pădure. Pentru înființarea unui hectar 
de pădure are nevoie cam de 6000 de 
lei manoperă şi încă de 2-3000 de lei 

valoarea puieților”, a precizat purtăto-
rul de cuvânt al Direcției Silvice Mureş.  
Amintim că ”Luna Pădurii” îşi are în-
ceputurile în anul 1872, când în Statele 
Unite ale Americii a început o campa-
nie de sădire a arborilor, ca urmare a 
defrişărilor. În România, Luna Pădurii 
a fost marcată pentru prima dată în 
anul 1902, de Spiru Haret, pe atunci 
ministru al Cultelor şi Instrucţiei Pu-
blice, sub denumirea de „Sărbătoarea 
sădirii arborelui” .

În urma ninsorilor din ultimele două 
zile, în aceste două masive muntoase 
din judeţul Mureş s-a depus un strat 
de până la 30 de centimetri de zăpadă, 
apărănd risc de avalanşă de grad 3 din 
5. Şeful Salvamont Mureş, Kovacs Ro-
bert a precizat că avalanşele pot apărea 
la peste 1500 de metri altitudine în zo-
nele de gol alpin. ”În această perioadă 
stratul depus recent nu este compact 
cu stratul vechi, şi poate aluneca foarte 
uşor. Trebuie evitate locurile de gol al-

pin cu înclinație între 20 şi 38 de grade, 
şi dacă tot ne aventurăm în aceste zone, 
să nu mergem toți deodată la schiat pe 
aceste pante. În zona Călimani, perico-
lul de avalanşă este pe partea nordică, 
unde avem pante foarte abrupte respec-
tive zona Negoiului unguresc, unde 
se schiază mult şi sunt şi personae cu 
snowmobile”, a explicat Kovacs Robert. 
El a mai adpugat că în această perioadă 
în munţii Călimani şi Gurghiu tempe-
raturile sunt între minus 2-3 grade ziua 

şi minus 10 noaptea, aşadar turiştilor li 
se recomandă să poarte echipament de 
iarnă. Apoi, e obligatoriu să aibă asu-
pra lor kitul individual de salvare din 
avalanşă - sondă, lopată de avalanşă, 
dispozitiv electronic de căutare. Pen-
tru orice informaţii legate de traseele 
montane din județul Mureş puteţi suna 
la Dispeceratul Salvamont Mureş tel. 
0728 289442 sau la Dispeceratul Naţi-
onal Salvamont, telefon: 0372 126668. 
(V.R.)

CINE, CE, CUM? 11

Risc de avalanşă în munţii Călimani şi Gurghiu ŞTIRI

Direcţia Apelor Mureş va avea un centru de 
intervenție rapidă în caz de inundații
Ca dotări şi personal, acesta deja exis-
tă, însă trebuie acreditaţi oamenii care 
vor interveni la inundaţii, a declarat 
săptămâna trecută directorul Sistemu-
lui de Gospodărire a Apelor Mureş, 
Cristian Bratanovici. Centrul de in-
tervenţie rapidă funcţionează la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, 
în cadrul aşa-numitului Centru de co-
mandă care centralizează toate datele 
hidrotehnice, de la Harghita până la 

Arad.  Cristian Bratanovici a precizat 
că în acel punct, la dispecerat, se stabi-
lesc aşa-numitele coduri verde, galben 
sau roşu.  ”În centrul nostru de coman-
dă am încercat, mai nou, să integrăm 
şi acel centru de intervenţie rapidă, ca 
să acţioneze cât mai eficient în cazul în 
care se depăşesc cotele de  inundații. 
Centrul de intervenţie rapidă este com-
plet mobilat şi utilat, acum încercăm să 
acredităm şi personalul afferent. Di-
rectiva europeană spune că trebuie să 
intervenim în orice punct într-o oră şi 

jumătate; deocamdată nu am ajuns la 
performanța asta, dar cu siguranţă vom 
reuşi să ajungem”, a conchis Cristian 
Bratanovici. Menţionăm că de la izvor 
până la vărsare, râul Mureş are o lungi-
ne de 762 de kilometri curs de apă, din 
care 32 de km formează granița între 
România şi Ungaria, acesta fiind area-
lul în care funcționează Administrația 
Bazinală de Apă Mureş.

(V.R.) 

Consilierii reghineni au 
votat 33.000 lei pentru na-
veta cadrelor didactice
La şedinţa ordinară a Consiliului Local 
municipal Reghin, din 17 martie consi-
lierii locali au pus accent pe rezolvarea 
celor mai stringente solicitări venite 
din partea unităţilor de învăţământ 
şcolar şi preşcolar reghinean, unde s-au 
operat la capitolul cheltuieli, suplimen-
tări serioase de fonduri. Astfel con-
silierii locali au votat suma de 33.000 
lei pentru acoperirea cheltuielilor cu 
naveta cadrelor didactice. Au aprobat 
alocarea  din bugetul local a sumei de 
3.750 lei necesară deplasării trupelor 
de teatru ”Fantázia” şi ”Csillagösvény” 
din cadrul Liceului Tehnologic ”Petru 
Maior” în localitatea Derecske-Unga-
ria, în perioada 24-26 martie 2016. La 
acelaşi capitol învăţământ, consilierii 
au aprobat 6.000 de lei pentru echipa-
ment sportiv pentru echipa de baschet 
de la Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Ceuşianu” şi 40.000 de lei pentru tiche-
tele de creşă şi tichetele sociale pentru 
grădiniţă. Nu în ultimul rând consilie-
rii au alocat suma de 5.000 de lei pentru 
Liceul Tehnologic”Lucian Blaga” nece-
sari pentru deplasarea unei delegaţii la 
Erd, Ungaria, respectiv 6.000 lei pentru 
cheltuieli cu bunuri şi servicii. (R.M.)

Vali RUSSU

2,5 milioane de puieți vor fi plantaţi în județul Mureş

În perioada, 25 - 27 martie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, au continuat efectuarea activităţilor suplimentare pentru siguranţa cetăţe-
nilor, prevenirea faptelor antisociale, precum şi pentru asigurarea şi menţinerea ordinii şi liniştii publice. În ultimele trei zile, peste 500 de poliţişti au acţionat pentru 
prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente din teren. Astfel, poliţiştii de ordine 
publică, de la rutieră, de investigaţii criminale, investigarea criminalităţii economice, arme explozivi şi substanţe periculoase, au efectuat 32 de acţiuni specifice muncii 
de poliţie. În urma acţiunilor, au fost constatate 15 infracţiuni în flagrant şi au fost aplicate 734 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 191.900 de lei şi au 
fost confiscate bunuri de 1.005 lei. Cu această ocazie, poliţiştii au intervenit şi au aplicat 105 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordi-
nea şi liniştea publică, prevăzute de Legea 61/1991. Pentru prevenirea accidentelor de circulaţie, poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi, în urma cărora au aplicat 609 
sancţiuni ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 30 de permise de 
conducere (11 alcool, 6 viteză, 13 alte cauze) şi au retras 15 certificate de înmatriculare. (R.M.)

Poliţiştii mureşeni au aplicat 734 de sancţiuni contravenţionale în trei zile 

Şefii Romgaz rămân sub control judiciar  
Curtea de Apel Tîrgu Mureş a decis, în data de 29 martie, menţinerea măsurii controlului judiciar şi interdicţia de a-şi exercita funcţiile faţă de şefii Sucursalei Târgu 
Mureş a SNGN Romgaz, trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş pentru abuz în serviciu. Purtătorul de 
cuvânt al Curţii de Apel Tîrgu Mureş, Viorela Bejan, a declarat că instanţa a respins ca nefondate contestaţiile formulate de cei patru inculpaţi, Avram Pantelimon, 
Ştefan Ioan, Mincan Emil Valentin şi Olaru Ioan Tiberiu, împotriva soluţiei Tribunalul Mureş, care viza menţinerea controlului judiciar, iar hotărârea pronunţată este 
definitivă. Potrivit DNA, în primăvara anului 2014, Pantelimon Avram împreună cu Mincan, Ştefan şi Olaru, „invocând existenţa unor presupuse defecte şi emanaţii 
de gaze, au hotărât, în mod nejustificat”, ca o lucrare de deviere a unor conducte de aducţiune de la trei sonde, ce trebuia executată de către o asociere din care făcea 
parte şi Primăria Tîrgu Mureş, să fie realizată din bugetul propriu al Romgaz. Într-un comunicat de presă al DNA se arată că devierea conductelor era realizată în 
condiţiile construirii unul cartier (cartierul Belvedere din Tîrgu Mureş) şi că „acest lucru a fost posibil prin încălcarea, de către cei patru inculpaţi, a normelor legale 
privind disciplina financiară şi în construcţii, a legislaţiei specifice din domeniul gazelor naturale şi mai mult, fără să existe o justificare tehnico-economică”. Procurorii 
DNA au mai arătat că prin înregistrarea acestor cheltuieli nejustificate în contabilitatea SNGN Romgaz — Sucursala Tîrgu Mureş s-a produs un prejudiciu în bugetul 
acestei societăţi în sumă de 160.649,06 lei, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit în favoarea Asocierii care trebuia să execute lucrarea respectivă.
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