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Horvath Andras – curierul pe bicicletă

E rândul nostru acum... EDITORIAL de Alexandra COTOI

Stau și mă gândesc, pot spune cu teamă, la 
viitor. La faptul că peste 100 de ani, urmașii 
noștri vor citi în cărțile de istorie despre 
acest Centenar al Marii Uniri. Oare ce va 
scrie în fila din istoria României despre acest 
1 Decembrie 2018? Oare vom știi să oferim o 
istorie plină de lucruri trainice, cu repercur-
siuni în viitor? O istorie de care să fie mân-
drii urmașii noștri, la fel cum ne mândrim 

noi cu înaintașii noștri?
Îmi amintesc de bunicul meu cum îmi po-
vestea despre istorie, despre faptele de vitejie 
ale eroilor noștri, despre cum anume a fost 
în trecut. Și îmi povestea cu mândrie toate 
aceste lucruri. Îmi mai spunea că eroii noștri 
s-au luptat pe front pentru noi. Pentru liber-
tatea noastră. 
Îmi amintesc cum bunica îmi povestea cu lux 
de amănunte despre greutățile tinereții ei, ale 
copilăriei pline de lipsuri, ale nesiguraței zilei 
de mâine, dar peste care a trecut cu fruntea 
sus, crescându-și copiii în spiritul valorilor 
morale puternic înfipte în rădăcinile tre-
cutului. Îmi arăta cum și-a învățat fetele să 
coasă lucruri de mână, îmi arăta lucrurile 
făcute de mama și mătușile mele. Mi-a ară-
tat chiar și prima cămașă populară cusută 
de mama mea, pe care o port eu azi cu atâta 
mândrie. Îmi spunea ca în fiecare seară, când 

pun capul pe pernă, să spun așa ”Doamne, 
miluiește-ne pe noi, păcătoșii!”, pentru că 
suntem păcătoși, chiar dacă ne recunoaștem 
sau nu credința. 
În fiecare vară, ne punea să scoatem la însorit 
țoalele, lepedeiele, hainele de iarnă, muncite 
cu trudă la lumina lompașului și câte și mai 
câte alte obiecte de artă populară care stau 
acum uitate într-un dulap, umplute cu naf-
talină, dar pe care nu le scoatem la iveală. De 
ce oare? Pentru că avem acum tot ceea ce ne 
trebuie? Pentru că trăim într-o lume în care 
avem de toate. Cu ce preț? Cu prețul plătit de 
eroii noștri, de înaintașii noștri. De fapt, ei au 
trudit la zilele noastre bune de azi. Trecutul 
e cel pe care îl știm cu toții. Viitorul e cel pe 
care ni-l făurim. Așa cum bunicii noștri s-au 
gândit la viitorul nostru, așa trebuie și noi să 
ne gândim la viitorul nepoților. Lanțul trecu-
tului trebuie să aibă veriga puternică a pre-

zentului. E rândul nostru acum să dovedim 
că vom deveni eroi în viitor. Să nu uităm că 
noi, astăzi, scriem istorie. O scriem în fiecare 
zi prin fapte, nu prin vorbe. Eroii noștri au 
înfăptuit Unirea, nu au vorbit despre ea. Vor-
ba-i vânt, fapta-i sfântă! Să învățăm cât mai 
avem de la cine, cum să devenim eroi, să nu 
lăsăm timpul prețios să ni se scurgă printre 
degete, pentru că rând pe rând, înțelepții ne 
părăsesc. Ei și-au făcut treaba. Fiecare lucru 
trebuie făcut la timpul său! Acum e timpul 
nostru! Acum e rândul nostru! 
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O nouă statuie a lui Eminescu la Reghin
SOCIAL 2

Codruţa ROMANŢA

Bustul poetului Mihai Eminescu, realizat de 
Ion Vlasiu și amplasat în zona centrală a Re-
ghinului în anul 2000, a fost recent schimbat 
cu altă lucrare, semnată Simion Moldovan. 
Această decizie a fost luată de administraţia 
locală după ce în spaţiul public au apărut dis-
cuţii privind estetica, fiind considerat de unii 
ca având o tentă erotică. 
Montarea bustului s-a făcut în prezenţa ar-
tistului care a dat viaţă lui Eminescu, cât și a 

celor ce au făcut posibilă turnarea lucrării în 
bronz: familia Santa din Sovata.
Noul bust realizat de Simion Moldovan, are 
o înălţime de 1,10 metri și a fost turnat în 
bronz. Artistul reghinean a lucrat cu drag și 
implicare, considerând-o, printre cele mai 
mari provocări. „După o perioadă relativ 
tulbure, legată de acest bust al lui Eminescu 
din Reghin, s-a luat decizia de schimbare din 
motive subiective, legate de forma lui gene-

rală, pe care unii au considerat-o cu o tentă 
ușor sexuală. Am fost solicitat să lucrez un 
Eminescu nou, să-l schimbăm. Se împlinesc 
anul viitor 130 de ani de la moartea lui. Sper 
ca reghinenii să-l accepte și să-l iubească 
pentru că este vorba despre Marele Emi-
nescu, care trebuie să stea în Reghin pe un 
soclu, respectat. Am încercat să fac lucrarea 
cât mai bine posibil ţinând cont de fotografii-
le care se păstrează și în care este recunoscut. 

Am mai lucrat un Eminescu pentru Republi-
ca Moldova, însă am evitat de atâtea ori să îl 
fac pe Eminescu pentru că îl consider o pro-
vocare foarte grea” a mărturisit Simion Mol-
dovan, care speră ca pe viitor să aibă ocazia 
să lucreze un Eminescu în dimensiuni reale.

Rep.: La cine este indicat să apelăm pentru 
cărăţarea coşului de fum?
Mircea Bălşoianu: Cel mai important este 
să faceţi curăţarea și verificarea coșurilor de 
fum cu o societate ori cu un coșar autorizat. 
Recomandarea noastră este ASFOCH. De ce 
ASFOCH? Pentru că trec printr-un filtru atât 
din punct de vedere al pregătirii profesiona-
le, cât și al dotării și al procedurilor de lucru. 
Lucrând cu un coșar ASFOCH, cu siguranţă 
va rămâne o urmă după el. Ne întâlnim tot 
mai des cu imaginea tristă a coșarului care 
după ce „efectuează” serviciul și vă ia bănuţii 
pleacă și nu mai daţi de el. Ce trebuie să știţi 
este că un coșar autorizat nu vine, curăţă, vă 
ia banii și pleacă! El face și muncă de infor-
mare către clientul final, fiind obligat prin 
educaţia pe care o are, vorbindu-vă despre ce 
anume nu este conform. 

Rep.: Care sunt problemele identificate?
M.B.: Pe interiorul coșului de fum, în mod 
normal, la o exploatare corectă, trebuie să 
existe funingină. Dacă există gudron, în-
seamnă că ceva nu funcţionează în parame-
tri. Când discutăm de nefuncţionare în para-
metri, pe lângă partea de combustibil solid, 
adică lemn sau brichet, trebuie să facem o 
analiză de la priza de aer pentru combustie, 
adică aportul de aer care întreţine arderea, 
acea gaură pe unde intră aerul în încăperea 

unde avem acel generator de căldură, indi-
ferent că este șemineu, cazan pe lemne sau 
sobă. Partea de generator de căldură, racor-
darea acestuia la coșul de fum. Deci nu dis-
cutăm doar de partea de curăţare. În mod 
normal, în sezonul rece, vedem că foarte 
multă lume, de prin septembrie își aduce 
lemne, dar după nicio lună, acele lemne sunt 
băgate pe foc. Nu este corect! Lemnul trebuie 
să aibă umiditate maximă de 20% ca să poată 
să dea acea putere în kilovaţi (Kw), să ne poa-
tă da căldură. Nu intrăm în detalii tehnice, 
pentru că informaţiile trebuie să fie pentru 
omul simplu, care nu are cunoștinţe de pute-
rea în kilovaţi și alte lucruri. 
Partea de funcţionare defectoasă poate să fie 
de la lipsa aportului de aer pentru combustie, 
adică obturăm zona prin care iese, indiferent 
de combustibilul folosit. La gaz este mult 
mai periculos, dacă la lemn se transformă în 
gudron, care este foarte inflamabil și de aici 
pleacă o mare parte dintre incendii, la gaz, 
discutăm de intoxicaţie cu monoxid de car-
bon. La gaze, aerul care intră și întreţine ar-
derea impinge gazele de ardere către coșurile 
de fum, dar neavând ce să împingă, el va ieși 
în încăpere, existând acele riscuri, pe care le 
vedem de multe ori la știri, intoxicaţiile cu 
monoxid de carbon. Asta se întâmplă cel mai 
mult acolo unde sunt ferestre termopan. 
Să presupunem că avem priză de aer, că avem 

combustibil cu umiditate corectă. În situaţia 
în care avem cazane cu combustibil solid, 
centrale pe lemne, popular spus, trebuie să 
știm că reglajul, adică de la ce temperatură 
pleacă apa în sistem, trebuie făcut exact după 
recomandările producătorului cazanului 
pentru că el ne spune care este funcţionarea 
în parametri. Suntem tentaţi, dacă ziua este 
mai cald și noaptea mai rece, să umblăm la 
aceste reglaje, considerând că facem econo-
mie dacă va funcţiona la o temperatură mai 
mică. 
O altă problemă văzută în piaţă este faptul 
că mulţi instalatori, ca să prindă lucrări, vor 
lucra cu materiale care nu sunt conforme 
pentru combustibil solid, adică nu rezistă la 
o anumită temperatură. Și-atunci, el ca să nu 
aibă risc să-i pocnească ţevile, duce lucruri-
le către o funcţionare la o temperatură mai 
mică. În condiţiile acestea, coșul de fum și 
cazanul produc la interior „cafea”, adică acel 
gudron umed și urât mirositor care este in-
flamabil. 

Rep.: Ce ne puteţi spune despre racordarea 
la coşul de fum?
M.B.: Important este și cum este făcută ra-
cordarea la coșul de fum, să nu fie neetanșe-
ităţi, să nu se reducă secţiunea de la ieșirea 
din rafalul de căldură decât în anumite situ-
aţii, dar asta în urma anumitor calcule și să 

fie etanșă intrarea în coșul de fum. Când am 
ajuns la coșul de fum, lucrurile devin mult 
mai serioase în ideea în care de regulă, be-
neficiarii vin și spun „Hei, Mircea, după 20 
de ani îmi spui că nu mai este conform coșul 
de fum!” Păi nu mai este pentru că înainte ai 
avut o sobă de teracotă și-acum vi cu o cen-
trală termică, care puterea ei poate să fie și de 
șapte ori mai mare decât puterea acelei sobe, 
în kW vorbind. Este clar că și presiunea exer-
citată pe coșul de fum este mult mai mare. 
Deci, coșurile de fum trebuie să fie profesi-
onale, certificate și cu declaraţie de perfor-
manţă pentru destinaţia dată. Un exemplu: 
dacă un anumit coș de fum în cartea tehnică 
are o temperatură de lucru de 400 de grade, 
dacă noi vom pune un termoșemineu care la 
evacuare are 450 grade, acolo și dacă discu-
tăm de un coș de fum tradiţional din cără-
midă sau de un coș de fum profesional, va 
merge corect, dar va produce mai devreme 
ori mai târziu probleme pentru că nu va re-
zista la acele temperaturi. De asta este bine 
în momentul în care discutăm de montajul 
unui coș de fum, să putem să discutăm cu un 
profesionist, să se poată face un bilanţ ter-
mic, să se pună corect un cazan, dimensionat 
corect.

Sezonul rece a sosit şi odată cu acesta necesitatea de a porni căldura în locuinţe. Totuşi, în această perioadă cresc şi incendiile, majoritatea cazurilor pornid de la necurăţarea coşurilor de fum. 
Însă, este foarte important de menţionat faptul că hornurile, coşurile de fum, trebuie curăţate de două ori pe an, înainte şi după ieşirea din sezonul rece. O atenţie trebuie avută şi la cine ape-
lăm pentru a ne curăţa coşul de fum! Nu orice persoană ce are în spate o perie destinată curăţării hornurilor este şi recomandată. Din acest motiv este important să apelaţi la un profesionist. 
Câteva recomadări pentru a evita situații nedorite, am primit de la Mircea Bălşoianu, hornar profesionist.

Recomandări pentru sezonul rece de la profesionişti
Codruţa ROMANŢA

Recent, a fost aprobat un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Reghin care prevede cuantumul și numărul de burse acordate elevilor din învăţământul preu-
niversitar din Reghin în anul școlar 2018 – 2019. S-au aprobat 16 burse de performanţă, în va-
loare de 100 de lei pe lună, 716 burse de merit în cuantum de 75 de lei pe lună, 39 de burse de 
studiu în cuantum de 50 de lei pe lună și 142 de burse sociale în cuantum de 40 de lei pe lună.  
Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei Naţionale, în 
timp ce criteriile specifice de acordare a celor patru tipuri de burse se stabilesc anual în con-
siliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ. 

(C.R.)

Burse acordate elevilor reghineni
Pasionaţii de arme au ocazia să se întâlnească într-un loc deosebit din mijlocul naturii pen-
tru a lua parte la ediţia a II-a a cupei „Ignat”, eveniment ce se desfășoară la Poligonul „Fan 
Arm” din Orșova Pădure în data de 1 decembrie, începând cu ora 9.00. 
Pentru a putea participa, concurenţii trebuie să aibă 18 ani împliniţi, act de identitate, să 
achite taxa de participare în valoare de 200 de lei, să respecte regulamentul și legile în vi-
goare privind armamentul și muniţia, precum și uzul de armă în poligoanele autorizate. 
Deasemenea, trebuie să-și dea consimţământul privind protecţia muncii, acceptul partici-
panţilor la condiţiile și instrucţiunile instructorilor din poligon . Echipamentul de protecţie 
este asigurat de poligonul Fan Arm.  Rezervările se fac la numărul de telefon 0740.628.269 
sau 0752.947.401 (C.R.)

„Cupa Ignat” la Poligonul „Fan Arm” 
din Orşova Pădure
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Codruţa ROMANŢA

Un tânăr simpatic, vorbăreţ și descurcăreţ de doar 19 ani, 
apare la locul stabilit, pe o zi mohorâtă, nu tocmai bună de 
plimbat pe bicicletă. E îmbrăcat destul de gros, însoţit de o 
cursieră, destul de ușoară pe care o poţi ridica lejer cu o sin-
gură mână. 
S-a săturat de viaţa de barman, așa că s-a hotărât să facă alt-
ceva cu viaţa lui. A decis să facă în Reghin ceea ce nu există: 
curierat pe bicicletă. Pare un loc de muncă simplu, unde nu 
faci altceva decât să dai toată ziua din pedale. 
Pare banal, așa-i? Da, asta pentru cei care nu știu ce înseamnă 
cu adevărat efortul. Într-un oraș ca Reghinul, unde majorita-
tea străzilor sunt în pantă, nu-ţi prea arde de urcat și coborât 
de câteva ori pe zi! 
Până la urmă, cei care fac o afacere din treaba asta, îmbină 
utilul cu plăcutul. Tot secretul este să nu-ţi fie frică de ploaie, 
ninsoare și vreme rea și să ai o condiţie fizică decentă, care 
să te ajute la pedalat. „Unii ar crede că dacă plouă nu este de 
lucru. Din contră, atunci ai cel mai mult de lucru pentru că 
oamenii ţin la confortul lor și nu o să iasă pe ploaie. Cel mai 
greu este pe ploaie pentru că trebuie să ne schimbăm înconti-
nuu. Avem partea de sus, gecile care sunt impermeabile, însă 
la pantaloni și încălţăminte e altfel și mai ales când mergi cu 
biciclete fixe nu ne punem apărători pentru că poate astăzi 
fac pe curierul, iar mâine am chef să merg în plimbare. Și-
atunci preferăm să nu le tot dăm jos. Îmi amintesc că un pri-
eten mi-a scris într-o dimineaţă „spor la treabă”. M-a uimit 
mesajul pentru că nu-mi dăduse niciodată astfel de mesaje. 
Când am ieșit din casă am înțeles de ce: afară ploua cu găleata 
și bătea foarte tare vântul” spune râzând Andras. 
Aventura lui a început în urmă cu ceva timp la o firmă de 
profil cu vechine din Târgu-Mureș, unde a prestat acest job. 
A fost momentul când a realizat că Reghinului îi lipsește așa 
ceva, gândindu-se să vină cu o idee nouă. „Am mai gândit-o 
cu prietenii, cu familia, iar la scurt timp am zis: gata, eu asta 
vreau să fac. Ideea e bună, dar încă trebuie construit în ju-
rul ei. Orașul nostru este poziţionat haotic, acesta e motivul 
pentru care nu e chiar așa simplu, precum Târgu-Mureșul, de 
exemplu, pentru că acolo poţi avea mai multe livări pe linie 
dreaptă” spune Andras. 

Eficiența și costul transportului

Bicicleta este un sistem de curierat rapid, ieftin pentru curse-
le urbane, unde curierul din Reghin livrează corespondenţă 
ori mâncare de la restaurante. Un astfel de curierat are și be-
neficii. Într-o lume în care poluarea este în creștere, curiera-
tul pe bicicletă este eficient în combaterea emisiilor de gaze 
din zonele urbane. 
„De ce ar apela lumea la un curier pe bicicletă? Pentru că 

sunt mai rapizi și mai ieftini. Acesta este scopul nostru de a fi 
mai rapizi și chiar mai ieftini decât un taxi. Se întâmplă și la 
noi să fie ambuteiaje, de exemplu joia în piaţă, chiar și nouă 
ne este uneori dificil să ne deplasăm. Curierii pe bicicletă 
au o viaţă libertină. Libertină în ideea în care, pedalând pot 
respira aerul curat, pot vedea și se opri asupra unor peisaje. 
Dacă au liber între comenzi pot să se oprească la un ceai, la o 
cafea” mărturisește Andras. 
Preţurile pentru o comandă sunt între 4 și 6 lei. „În general 
încerc să mă încadrez în 5 lei pentru că un taxi de exemplu 
nu mai pornește pentru cinci lei. Ne rentează să facem asta 
pentru că dacă ar fi să folosesc o mașină, ar fi mai costisitor, 
trebuie plătite taxe, impozite. La bicicletă nu, trebuie doar 
avut grijă să nu fie furată”.

Primele comenzi și o mână de ajutor

Primele comenzi au venit de la cabinetele stomatologice. „Ce 
am văzut în Târgu-Mureș, am încercat să aplic și la nivel de 
Reghin. Dar nu merge la fel pentru că nu avem atât de mulţi 
locuitori. La noi, laboratoarele dentare erau obișnuite cu ta-
xiurile, toată lumea chema un taxi, care este mult mai scump 
decât bicicleta. Am început apoi să livrez mâncare de la re-
staurante. Mi-a fost ușor să mă promovez pentru că eu mă 
cunoșteam deja cu majoritatea clienţilor actuali” spune An-

dras. A început afacerea de aproximativ 2 luni, are un ii, iar 
familia îi susţine ideea și chiar îl ajută atunci când are nevoie. 
„Mi s-a întâmplat ca mama să facă pe dispecerul pentru că 
mie îmi este foarte greu să merg pe bicicletă și să preiau co-
menzi în același timp”. Are sprijin și din partea prietenilor la 
care apelează atunci când comenzile se aglomerează. „Chiar 
ieri visasem că aveam atât de mult de lucru încât nu reușeam 
să fac faţă” spune Andras Horvath. Până la urmă ce te-ai face 
fără ajutorul prietenilor?  
„S-ar putea să fie un business de viitor, însă este important și 
să găsim oameni serioși alături de care să lucrăm. În perioada 
caldă avem în Reghin o grămadă de persoane care se dau pe 
bicicletă, care fac turul Franţei ori alte distanţe mari. Ei cred 
că e la fel și când lucrezi pe bicicletă, dar nu e așa. Pentru că 
dacă astăzi plouă, ei nu ies să se dea cu bicicleta, dar eu tre-
buie să o fac pentru că altfel ne pierdem clienţii. De exemplu, 
am avut două zile în care am fost foarte răcit, că abia stăteam 
în picioare. Dar am fost nevoit să ies din casă și să-mi onorez 
comenzile. Sunt oameni care ne scriu pe facebook că ar veni 
să lucreze. Vin, stau o zi și când văd că nu e cum și-au imagi-
nat, pleacă pentru că își dau seama că nu le place. ” 
Atunci când vine vorba de calităţile pe care trebuie să le ai 
pentru a fi un bun curier pe bicicletă, Andras consideră că 
„trebuie să fii puternic mental mai ales din pricina vremii. 
Nu neapărat fizic, pentru că fizic o să-ţi intri în formă, deși 
la început o să te doară tot corpul. Eu de exemplu mă dau 
deja de mai bine de o lună în fiecare zi cam 50 de kilometri 
zilnic, și-mi simt picioarele încontinuu. Te extenuează fizic și 
o să simţi cu adevărat că te-ai dat cu bicicleta. Aici intervine 
investiţia în tine, vitamine, ulei de pește. Poate o să te doară 
spatele la un moment dat, dar depinde și de ce bicicletă fo-
losești”. 
Andras încearcă atunci când se află în trafic, să privească to-
tul ca din perspectiva unui șofer, respectând regulile de cir-
culaţie. „Încercăm pe cât posibil să nu încurcăm pe altcineva, 
să nu încurcăm traficul. E foarte important ca tu, în calitate 
de biciclist să-ţi porţi de grijă și să respecţi pe cât posibil re-
gulile de circulaţie” adaugă Andras.  
În ceea ce privește viitorul afacerii nou create, Andras Hor-
vath nu se grăbește să dea un verdict, ci lasă să curgă totul 
normal. „Nu mă grăbesc să cresc firma acum în prag de iarnă 
pentru că e greu să-mi găsesc în această perioadă oameni pe 
care să mă pot baza. Trebuie să faci și o investiţie în ceea ce te 
privește, să-ţi iei niște vitamine, haine, mai multe perechi de 
adidasi pentru că se udă încontinuu și trebuie schimbaţi. Nu 
poţi sta o zi întreagă cu o pereche de papuci uzi în picioare”. 

Atunci când vrei să porneşti o afacere, gândul care te macină este investiţia mare pe care trebuie să o faci. Iată că nu toate afacerile au nevoie de o sumă mare pentru a porni de la zero. În cazul 
curierilor pe bicicletă, investiţiile sunt chiar mici, având în vedere că ai nevoie de o bicicletă şi o condiţie fizică bună. Totuşi, e nevoie de timp alocat în găsirea clienţilor. Însă Andras Horvath a 
avut norocul ca această afacere să pornească cu o listă de clienţi siguri, care chiar i-au susţinut ideea.

Desenează-ți oraşul şi poți fi premiat 
de Municipiul Reghin!
Municipiul Reghin organizează un concurs 
destinat copiilor cu vârsta până în 10 ani in-
clusiv, având ca tematică desenul, concurs 
intitulat “Eu iubesc Reghinul”.  Copiii sunt 
așteptaţi să se înscrie în perioada 22 noiem-
brie – 5 decembrie cu povești despre orașul 
lor, ilustrate prin desen. 
Concursul se va desfășura pe pagina de fa-
cebook a Municipiului Reghin, având două 
etape, înscriere și votare. Astfel, doritorii se 
pot înscrie în perioada 22 – 29 noiembrie, 
urmând ca în perioada 30 noiembrie – 5 de-
cembrie să aibă loc votarea lucrărilor. 
Începând cu data de 29 noiembrie, pe pagina 
de facebook a Municipiului Reghin se va crea 
un album denumit “Candidaturi concurs – 
Eu și orașul meu” unde se vor regăsi desenele 
înscrise, valide, trimise pentru concurs. 
În perioada 30 noiembrie – 5 decembrie se 
va vota desenul preferat de internauţi din 
albumul creat, printr-un like. Desenul care 
adună cele mai multe like-uri va fi desemnat 
câștigătorul premiului de popularitate. 
Desenele se trimit fie în format electronic 

printr-un mesaj privat pe pagina de face-
book a municipiului Reghin sau pot fi depu-
se la sediul Primăriei Municipiului Reghin, 
camera 9. 

Premii

Premiul pentru Popularitate
Vor fi alocate două premii, unul ales în baza 
voturilor de pe facebook, care va fi recom-
pensat cu un premiu în valoare de 1000 de 
lei pentru popularitate. 

Marele premiu
Al doilea premiu, se acordă de către o comi-
sie desemnată de organizator și cuprinde un 
premiu în valoare de 1000 de lei și transfor-
marea desenului în machetă pentru materi-
alele de promovare ale Municipiului Reghin 
pentru anul 2019.  
Pentru mai multe detalii, consultați Regula-
mentul concursului aflat pe site-ul primăriei: 
www.primariareghin.ro

Consilierii locali reghineni au votat cu una-
nimitate de voturi proiectul de hotărâre 
privind concesionarea prin licitaţie publică 
a imobilului teren și construcţie, situat în 
Reghin, str. Castelului, nr. 84, aparţinând do-
meniului Public al Municipiului Reghin. 
Mai precis este vorba despre fosta școală din 
cartierul Apalina, o construcţie din cără-
midă, compusă din trei holuri, trei grupuri 
sanitare, două vestiare, sală de sport, sală 
profesorală, acces pivniţă la subsol. Această 
clădire este nefolosită de mulţi ani, aflându-
se într-o stare de degradare din pricina neu-
tilizării. 
Asociaţia CARP a depus o adresă la sediul 
Primăriei prin care solicită concesionarea 
acestui imobil în vederea realizării unui 
centru medico-social pentru pensionari. 
Însă, legea prevede că pentru concesionarea 
bunurilor aparţinând domeniului public al 

unităţii administrativ teritoriale se face prin 
licitaţie publică. 
În cererea adresată Primăriei Municipiului 
Reghin, conducerea CARP Reghin a sublini-
at faptul că „La majoritatea CARP-urilor din 
ţară există centre de zi în care se organizează 
activităţi de socializare, recreere, conferinţe 
pe teme medicale și activităţi culturale, des-
tinate membrilor acestora, precum și cen-
tre medico-sociale în care sunt organizate 
cabinete medicale de specialitate, medici 
de familie, săli de tratament, fizioterapie, în 
care lucrează medici pensionari, rezidenţi 
și specialiști. În aceste centre medico-socia-
le există servicii gratuite sau reduse pentru 
pensionari. Pentru realizarea acestui obiec-
tiv, asociaţia noastră are constituite fonduri 
în vederea întocmirii unui proiect pentru ac-
cesarea de fonduri europene. 

CARP Reghin doreşte crearea 
unui centru medico-social 
pentru pensionari
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După terminarea liceului, nu a stat prea mult 
pe gânduri și a părăsit ţara. “Eram și sunt un 
om liber. Am făcut un curs de fotografie pe 
care l-am urmat după terminarea liceului. 
Nu consider ca am aumite pasiuni, dar vor-
besc cu drag despre multe  lucruri. Îmi pla-
ce să lucrez munca grea, să pescuiesc, să fac 
drumeţii în munţi, fotografiatul și să lovesc 
fierul galben la nicovală. Îmi place să fiu în-
conjurat de animale și... berea “ spune Lehel.
Decizia de a părăsi orașul în care s-a născut 
și România nu a fost deloc grea pentru Le-
hel. „Nu a fost o hotărâre grea, fiindcă nu 
mă simţeam ca acasă, acasă. Niciodată. Așa 
că întotdeauna plecam în pădure, în munţii. 
Era doar o chestiune de timp până plecam 
din ţară. Da, îmi este dor în fiecare zi de fa-
milie, de părinţi, sunt oameni de treabă. Este 
singurul lucru pentru care mă întorc când 
este posibil” îmi spune Lehel.  
Își dorise să plece în Islanda și să parcurgă 
toată insula pe jos, după care să-și găsească 
un loc de muncă și să se stabilească acolo. 
„Dar ca să ajung Islanda aveam nevoie de 
bani și cel mai rapid mod era să mă duc la 
o fermă în Danemarca. M-am înscris, după 
care am plecat în Munţii Făgăraș la o cabană 
pentru a duce provizii cu măgarii unde am 
stat timp de o lună. În final am fost sunat să 
plec în Danemarca și am plecat. După luni 
și luni de muls vaci am strâns banii, m-am 
întors acasă, unde mi-am planificat Islan-
da, am căutat oameni care să vină alături de 
mine, dar nu am găsit. Când a venit timpul, 
m-am urcat în avion și eram in Reykjavik – 
Islanda. Din drumul planificat am făcut doar 
jumătate în Islanda, asta pentru că era plicti-
sitor singur, ploua fără încetare în luna mai, 
rucsacul îmi era greu și umed, așa că am zis 
fuck all this” povestește Lehel despre prima 
lui aventură.
De acolo, nu s-a întors acasă pentru că își 
dorea să facă mai mult de atât, ci a plecat în 
Germania la un prieten, unde a stat două 
săptămâni, timp în care și-a planificat viito-
rul, căutând un loc în care să plece din nou, 
gândindu-se la insulele Feroe sau Japonia 
unde ar fi putut face muncă voluntară. Însă 
nu a fost să fie, dar totuși, norocul i-a surâs, 
astfel încât a găsit ferma la care se află și în 
momentul de faţă, în Lofoten – Norvegia, lo-
cul în care și-a întâlnit și iubita.
Norvegia este o ţară care-și păstrează starea 
pură, cu peisaje uluitoare, lacuri limpezi și 
locuri care par sălbatice. Lehel spune că Au-
rora Boreală este altceva văzută cu ochii tăi, 

nu vezi culori ca în imagini, dar dacă este 
puternică activitatea, atunci mișcarea ei se 
transformă într-o nebunie pe cer.  
“Este incredibil aici în Lofoten pentru că 
fiecare zi este o adevărată aventură. Cel pu-
ţin pentru noi. Mă trezesc dimineaţa, îmi 
beau cafeaua și-apoi urmează treburile prin 
fermă: muls capre, le dau drumul afară pe 
munte, le fac curat înăuntru, dau mânca-
re. Apoi mă apuc de zugrăvit plus alte tre-
buri cum ar fi munca în agricultură. Când 
mi-am terminat tura, mergem la pescuit, pe 
munţi sau la ocean ori doar în împrejurimi 
cu mașina. Prietena mea lucrează în bucă-
tărie, ajută cu pregătirea mâncării sau ser-
vitul clienţilor care vizitează ferma. Ajută și 
în grădină la îngrijirea plantelor. Ferma este 
situată într-o vale, au cinci copii, majoritatea 
trăiesc în apropiere, așa că vecinii sunt doar 
membrii familiei. Oamenii par să fie plictisiţi 
și se ocupă prea mult cu business-ul. La fel 
ca acasă. Nu am reușit încă să învăţ limba, 
fiindca caprele nu vorbesc norvegiana, între 
noi vorbim engleza și nu sunt mulţi oameni 
împrejur. Dar înțeleg destul de mult” îmi po-
vestește Lehel. 
Momentan nu au o sursă de venit, lucrează 
doar pentru mâncare și cazare la această fer-
mă. Dar a strâns bani înainte de a ajunge aici 
pentru diverse lucruri de care ar avea nevoie. 
“Acum o lună am găsit un loc de muncă în 
apropiere în domeniul construcţiilor care se 
ocupă cu restaurarea vechilor cabane pescă-
rești”.
Cât privește dorul de casă, Reghinul nu-i 
lipsește prea mult. Singurele lucruri de care 
îi e dor e „piaţa de sâmbătă și cea de joi cu 
legume. Îmi este dor de berea ieftină de la 
Kaufland și de timpul pierdut pe malul Mu-
reșului”
Dacă ar fi să facă o caracterizare a zonei în 
care acum locuiește, Lehel spune simplu 
„Lofoten înseamnă pește. De o mie de ani 
pescuitul a fost cea mai mare economie aici. 
Sunt multe sate pescărești, care s-au trans-
format în centre turistice, pe parcursul verii”. 
Lehel trăiește cu adevărat aventura în care a 
pornit și este de felul lui un libertin și non-
conformist, dovadă fiind frumoasa „ne-
bunie” de a se scălda în apa rece ca gheaţa, 
alături de prietena lui, indiferent de anotimp. 
De exemplu, acum, în Lofoten a cam venit 
iarna, dar asta nu-i sperie, având în vedere că 
se scaldă încă în apa rece care-ţi taie respira-
ţia. (Eu am tremurat doar urmărind filmările 
pe instagram).

Folosesc barca pentru a merge în jurul lacu-
lui și a ajunge la micile insule de unde pes-
cuiesc. Având la dispoziţie și carne de capră 
și porc, nu servesc în fiecare zi pește, însă 
atunci când o fac, preferă să-l gătească cu 
pătrunjel la foc deschis. „Aici la fermă pro-
ducem multe lucruri noi înșine, pâine, bere, 
gem, vin, compot, brânză, cartofi, kefir, asta 
tocmai pentru că ar fi un cost mare dacă am 
fi nevoiţi să le cumpărăm”.
Un lucru pe care își dorește să-l facă este 

strâns legat de dragostea lui faţă de anima-
le și natură. Lehel își dorește propria fermă, 
una sustenabilă, unde să poată face agricul-
tură, să producă legume, dar și cu posibilita-
tea ca cei mici să o poată vizita pentru a lua 
contact cu animale domestice. 
Pe Lehel îl puteţi urmări pe instagram unde 
postează imagini din viaţa cotidiană, mo-
mente frumoase pe care le trăiește, acolo, de-
parte de casă, unde și-a găsit fericirea. 

Un reghinean trăieşte dincolo de Cercul Polar
Codruţa ROMANŢA

Sunt persoane care-şi trăiesc viaţa într-un mod tare fain, pe care le admir în mod special. Unul dintre ei este reghineanul Nagy Lehel. Are 25 de ani şi putem spune că şi-a luat lumea în cap la 
propriu. De ceva vreme trăieşte în Norvegia şi duce zilnic o viaţă liniştită, departe de zgomotul oraşului, de claxoane şi poluare.
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Administraţia locală din Petelea și-a îndrep-
tat atenţia în ultima perioadă, în an Cente-
nar, asupra unor monumente. La începutul 
lunii noiembrie, au montat o cruce la ieșirea 
din Reghin spre Petelea. Aceasta are o înălţi-
me de 7 metri, amplasată pe un postament de 
1, 80 metri. Este realizată din lemn stratificat, 
acoperită cu tablă zincată pentru a proteja 

lemnul. După finalizarea lucrărilor de ame-
najare a zonei, unde se dorește împrejmuirea 
cu un gard și amplasarea unor bănci, se do-
rește sfinţirea acesteia. De asemenea se încer-
că și iluminarea Crucii pe timp de noapte. 
„Crucea, simbolul creștinismului, al dragos-
tei faţă de Dumnezeu, i-a călăuzit pe oameni 
de-a lungul vremurilor și a fost de foarte mul-

te ori nădejdea românilor. Iniţiativa a avut-o 
doamna Marcela Iepure, o consăteană, iar 
eu cât și doamna Maria Precup, am venit în 
sprijinul acesteia, și am ridicat în acest loc o 
Sfântă Cruce, să fie nădejdea noastră, a pete-
lenilor, dar și călăuzitoare pentru toţi cei care 
trec pe această șosea foarte circulată. După 
ce se vor încheia toate lucrările de amenaja-
re, împreună cu sătenii, va fi binecuvântată 
și sfinţită. Ne bucurăm că acest eveniment 
se întâmplă în preajma marelui eveniment al 
Unirii. Sperăm să fie de ajutor pentru comu-
nă și pentru cei care sunt în tranzit. Ne bu-
curăm că în zonă nu mai sunt așa cruci mari 
și frumoase, sperăm să fie de bun augur” a 
declarat Sorin Pompei Pădurean, primarul 
comunei Petelea.
Lucrarea este realizată de un grup de preoţi, 
care au o firmă ce fabrică astfel de obiecte de 
cult. 

Monument cioplit în piatră

Un cioplitor în piatră din Glăjărie, printre 
singurii care practică această veche meserie, 
va realiza pentru comuna Petelea un monu-
ment, ce va fi amplasat în curtea Primăriei 
Petelea. „Este vorba despre un monument 
din piatră ce va simboliza Unirea celor Trei 
Principate: Ţara Românească, Moldova și 

Transilvania, o copie a Mesei Tăcerii, fiind 
scoase în evidenţă trei persoane care se ţin de 
mână. În mijlocul mesei vom ridica o Coloa-
nă a Infinitului, cu o înălţime de aproximativ 
doi metri și jumătate” spune primarul Sorin 
Pompei Pădurean. S-a ales piatra ca material 
pentru realizarea acestui monument pentru 
a dăinui peste ani și ani. Administraţia locală 
își dorește ca acest monument să îl finalizeze 
până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru ca 
acesta să poată fi sfinţit și prezentat publi-
cul cu ocazia manifestării prilejuite de Ziua 
Națională a României. 
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Cruce ridicată la intrarea în Petelea
Codruţa ROMANŢA

Proiecte de dezvoltare în comuna Ideciu de Jos
La jumătatea lunii octombrie au fost dema-
rate lucrările pentru extinderea rețelei de 
alimentare cu apă în satul Deleni, un proiect 
finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale 
în valoare de 900 de mii lei + TVA. „Aș dori 
să mulțumesc pentru susținere și implicare 
aparatului propriu al Primăriei, Consiliului 
Local, viceprimarului și tuturor celor care 
s-au implicat în realizarea acestui proiect. 
Acest proiect reprezintă un lucru cert, că 
prin colaborare, muncă și implicarea tuturor 
se pot realiza lucruri utile și frumoase pentru 
comună. Sperăm ca anul viitor în localitatea 
Deleni să curgă apa și să nu fie probleme, ca 
deconturile să meargă bine și să ducem la în-
deplinire acest proiect pentru care s-a mun-
cit foarte mult. Totul depinde și de condiţiile 
meteo, de banii pe care-i primim” spune pri-
marul comunei Ideciu de Jos, Lucian Feier. 

 Achiziţionare de haine populare

Un alt proiect al Primăriei Ideciu de Jos, prin 
fonduri europene, are legătură cu achiziţi-
onarea de haine populare, prin care vor fi 
cumpărate un număr de 24 de costume po-
pulare, șase perechi pentru copii și șase pe-
rechi pentru adulţi. Contractul pentru acest 
proiect este semnat, în momentul de faţă 
aflându-se în curs de achiziţionare. „Durea-
ză puţin, avem un anumit port și nu găsim 
toate obiectele într-un singur loc și e un pic 
mai greu. Am avut un ansamblu vechi, Jocul 
din Bătrâni, care a avut o perioadă de apro-
ximativ 15 ani în care nu s-a mai ocupat ni-
meni de el. Anul acesta am decis să reluăm 
aceste dansuri, deși întâmpinăm probleme 
pentru că tineretul nu prea dorește, dar avem 

oameni un pic mai în vârstă care știu toate 
dansurile. Timpul este de neajuns, pentru că 
multă lume lucrează. Începutul este totuși 
bun și din acest motiv ne-am hotărât să achi-
ziţionăm haine populare, pentru că multe 
dintre ele s-au pierdut, nu mai sunt sau sunt 
deţinute de persoane care nu vor să le dea și 
îi înţeleg pentru că sunt o amintire foarte va-
loroasă” spune Lucian Feier. 
În comuna Ideciu de Jos există o persoană 
care croiește astfel de haine, dar totuși mai au 
nevoie de curele, de pieptare. „Într-adevăr, 
le-am găsit la preţuri mai mari decât le avem 
în proiect, dar căutăm o soluţie prin care să le 
achiziţionăm” a adăugat Lucian Feier. 

Comună monitorizată de camere 
de supraveghere

Comuna Ideciu de Jos se poate mândri ca 
fiind o comună aliniată la tehnologie. Asta 
după ce conducerea Primăriei a decis în anul 
2017 că este timpul ca în comuna lor să fie 
montate camere de supraveghere, unde în 
primă fază au fost montate 23 de astfel de 
camere cu vedere chiar și pe timp de noap-
te. “Consider că e benefic pentru comună, 
pentru siguranţa cetăţenilor. Momentan mai 
montăm încă 15 pe lângă cele 23, astfel încât 
este monitorizată aproape toată comuna. Este 
un proiect susţinut din bugetul local, a fost 
într-adevăr un cost, ajungând la aproximativ 
135 de mii de lei. Sper că s-a văzut schimba-
rea pentru că înainte era o singură persoană 
nevoită să monitorizeze toată comuna și nu 
putea fi în același timp în mai multe locuri. 
Dar cu ajutorul camerelor putem asta, așa că 
am înlocuit omul de pază cu un sistem de su-

praveghere. Camerele le punem la dispoziţia 
poliţiei și a tuturor celor care au probleme și 
consideră că aceste imagini le vor fi de folos. 
Din păcate nu putem să acoperim chiar toate 
zonele, dar am decis să le montăm în zonele 
cheie din comună” a conchis primarul Luci-
an Feier. 

„Fulgi de nea” şi „Vin Colindătorii” la Reghin

În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, administraţia locală din Reghin oferă atenţie copiilor, în special acelora care urmează o formă 
de învăţământ. Și anul acesta, în cadrul evenimentului „Fulgi de nea” peste 7000 de copii vor primi pachete cu dulciuri din partea conducerii 
Primăriei Reghin, pachete ce vor fi distribuite instituţiilor de învăţământ. În acest scop, consilierii locali au aprobat suma de 150.000 de lei în 
vedere susţinerii evenimentului. Condiţia acordării acestor cadouri este ca beneficiarii să fie înscriși în sistemul de învăţământ. 
Tot în pragul sărbătorilor de iarnă, administraţia locală primește an de an colindători, în cadrul evenimentului „Vin Colindătorii”. Anul trecut, 
peste 2500 de persoane au trecut pragul Primăriei pentru a colinda conducerea. Veniţi din Reghin, din comunele arondate și chiar de peste 
hotare, grupuri de colindători își anunţă din timp intenţia pentru acest eveniment.

Târgul de Iarnă din nou la 
Reghin

În perioada 1 decembrie 2018 – 7 ianuarie 
2019 în Municipiul Reghin se va desfășura 
o nouă ediţie a Târgului de Iarnă în zona 
centrală. Astfel, circulaţia în zona P-ţa Petru 
Maior între imobilul cu numărul 11 și imo-
bilul cu numărul 20 se va închide începând 
cu data de 30 noiembrie până în data de 7 
ianuarie. 
Aici, cei interesaţi vor putea găsi atât produse 
alimentare, cât și nealimentare, specifice săr-
bătorilor de iarnă. (C.R.)
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Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală 
integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în 
care există populație aparținând minorității rome – Regiuni 
mai puțin dezvoltate
Titlul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTE-
GRARE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnolo-
gic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesio-
niştilor în Vânzări şi Ioanida Turism SRL
anunţă: etapa sesiunilor de informare, consiliere şi orientare 
vocațională din cadrul proiectului
”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 
115353

În urma selecției persoanelor aflate în risc de sărăcie și exclu-
ziune din comunitatea Deda, în cadrul implementării pro-
iectului în perioada care urmează se vor derula activități de 
participare la programul integrat de servicii din cadrul pro-
iectului „ DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !” 
după cum urmează:

Sesiuni de informare a persoanelor selectate în grupul 
țintă cu privire la serviciile de care vor beneficia în cadrul 
proiectului:
 - Abilități și competențe proprii pentru persoanele adulte, 

active și creșterea încrederii în sine;
 - Obținerea unei calificări în strânsă legătură cu aspirațiile 
proprii, abilitățile și cerințele pieței muncii;
 - Creșterea ocupării prin mediere pentru identificarea unor 
locuri de muncă;
 - Crearea de noi oportunități de muncă în cadrul comunei 
în afacerile nou create;
 - Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și competențelor 
IT&C pentru a face față noilor cerințe ale pieței muncii;
 - Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei;

 - Îmbunătățirea 
situației locati-
ve;
 - Creșterea nivelului de trai în general la nivelul comunității;
 - Consolidarea capacității administrației publice în prestarea 
serviciilor sociale.
 - Sesiuni de consiliere şi orientare vocațională individuală 
prin aplicarea de teste de personalitate, teste vocaționale, tes-
te de aptitudini și cunoștințe, precum și evaluarea nivelului 
de motivare al candidatului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

    Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 
lei
    Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 
3.759.666,48lei;
    Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro

https://www.facebook.com/proiect.deda

SOCIAL 6

Etapa sesiunilor de informare, consiliere şi orientare 
vocațională din cadrul proiectului 

”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”
Comunicat de presă

Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

31 octombrie 2018

Cupa 
„1 Decembrie” la 
volei cu participare
internaţională
A XI-a ediţie a Cupei „1 Decembrie” la volei, 
se va desfășura în Sala de Sport a Centrului 
de Educaţie Incluzivă Apalina și la Sala de 
sport a Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan”.
Competiţia sportivă va reuni 15 echipe de 
volei din ţară, din orașe precum Reghin, Iași, 
Sighetul Marmației, Arad, Bistriţa, Deva, 
Sărmașu, Iernut, Fălticeni, Predeal, Gherla, 
dar și din străinătate Lesko – Polonia, Levo-
ca – Slovacia, Debrecen – Ungaria și Perth 
– Scoţia.
Pentru a sprijini competiţia, consilierii locali 
reghineni au aprobat suma de 4000 de lei. 

(C.R.)
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Colectarea gunoiului va fi făcută în continuare de RAGCL 
Codruţa ROMANŢA

Rep.: Consilierii locali au votat... Care este 
situaţia actuală?
Maria Precup: Ceea ce am reușit a fost ca la 
întâlnirea cu reprezentanţii proiectului pen-
tru Adi Ecolect să rămână colectarea guno-
iului la Regia noastră (RAGCL) unde suntem 
unic acţionar. Asta înseamnă că ne este vala-
bil contractul până în anul 2022. Dar faptul 
că am fi dorit să ne retragem și să fim inde-
pendenţi, să ne gestionăm, pentru că suntem 
singurii din judeţ care avem gunoiul în ad-
ministrarea noastră și nu este dat la o firmă 
privată, în acest fel am putut face să rămână 
valabil contractul și să se facă licitaţie pe șap-
te zone. Șapte operatori vor putea colecta gu-
noiul. Retragerea din Adi Ecolect este impo-
sibilă.  Este o hotărâre de consiliu din 2008, 
înainte de a fi eu primar, prin care Primăria 
Reghin s-a angajat să fie membru fondator al 
Adi Ecolect, condiţii în care s-a obligat oare-
cum autoritatea locală să fie inclusă în acest 
proiect de finanţare, iar retragerea din ADI 
Ecolect ar însemna boicotarea și restituirea 
la Uniunea Europeană  a sumei de 40 de mi-
lioane de euro, astfel că nimeni nu își poate 
permite să restituie această sumă. A fost o 
luptă, pentru că suntem patru ori cinci mu-

nicipii cu staţii de transfer care ne-am opus 
să nu aderăm la un operator, fiind destul 
de decepţionaţi de operatorul de apă-canal, 
și-atunci am rămas să gestionăm în conti-
nuare colectarea gunoiului. Problema este 
că operatorul judeţean ADI Ecolect impu-
ne preţ unic, iar distribuirea preţului unic 
este pentru operator o calamitate pentru că 
o mare parte din preţul pe care cetăţeanul îl 
plătește merge la cei care gestionează groapa 

de gunoi și staţia de transfer, iar partea care 
revine RAGCL-ului este foarte mică. Așadar, 
din nefericire sau din fericire, nici nu știu 
cum să o iau, Uniunea Europeană a impus o 
groapă ecologică zonală. După ce am ajuns 
primar, m-am dus la Ministerul Mediului să 
vedem dacă nu am putea atrage fonduri pen-
tru a face și noi o groapă ecologică în Reghin 
pentru a nu mai fi nevoiţi să ducem gunoiul 
la început la Sighișoara, și-apoi la Sânpaul 

pentru că distanţa este foarte mare. Uniunea 
Europeană a impus însă o groapă ecologi-
că zonală, fiind exclusă orice variantă de a 
transporta gunoiul mai aproape. 

Rep.: Ce se va schimba?
M.P.: Se va schimba inclusiv regimul de co-
lectare, fiind nevoiţi să colecteze gunoiul de 
două ori pe săptămână, ceea ce înseamnă 
cheltuieli duble pentru că mașina merge de 
două ori la fiecare poartă, iar valoarea care 
rămâne la operatorul nostru este așa cum am 
spus mai devreme, infimă și nu știu cum o 
să ne descurcăm, dar nu am avut de ales. În 
ceea ce privește angajaţii de la RAGCL, până 
în 2022 nu este o problemă. O problemă s-ar 
putea ivi în ceea ce îi privește pe cei de la sta-
ţia de transfer, însă totuși, având nevoie de 
mână de lucru nu cred că se va pune proble-
ma disponibilizărilor. 
Sunt anumite politici impuse de către UE în 
faţa cărora administraţiile locale nu se pot 
eschiva. Uniunea Europeană impune, iar aici 
va trebui să facem o educaţie permanentă cu 
cetăţenii, cu noi, cu fiecare în parte pentru că 
se pune un mare accent pe colectarea selecti-
vă a gunoiului. 

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul implementării Proiectului de investiţii „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din Jude-
ţul Mureş” (SMIDS Mureş), finanţat de Uniunea Europeană, astfel încât pe această listă de 102 consilii locale se află şi Municipiul Reghin care a aprobat documentația privind delegarea gestiunii 
serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor.
În cadrul acestui proiect, judeţul Mureş este împărţit în şapte zone pentru ca serviciile de salubritate să poată fi organizate corespunzător, Reghinul făcând parte din zona 4. Comunele arondate 
vor aduce gunoiul la Reghin la staţia de transfer, de unde va fi transportat imediat spre Sânpaul.  Am purtat cu primarul Municipiului Reghin – Maria Precup, o discuţie în acest sens pentru a 
afla mai multe despre ce înseamnă această delegare. 

Pentru a marca Ziua de 1 Decembrie, în Mu-
nicipiul Reghin se organizează o serie de eve-
nimente dedicate Centenarului Marii Uniri, 
ce se vor desfășura la Casa Municipală de 
Cultură “Eugen Nicoară”. 
Astfel, în data de 30 noiembrie, de la ora 
17.00  va avea loc o expoziţie și lansare de 
carte a autorului Gheorghe Banescu, colonel 
în rezervă. Acest eveniment este urmat de un 

Concert susţinut de Opera Group Project de 
la ora 18.00. 
Sâmbătă, 1 decembrie reghinenii vor putea 
participa de la ora 15.00 la vernisajul artis-
tei reghinene, Maria Mera.  De la ora 16.00 
debutează spectacolul dedicat zilei de 1 De-
cembrie, intitulat “100 reghineni la 100 de 
ani”. Intrarea la toate evenimentele mai sus 
menţionate este liberă.  

1 Decembrie marcat la Reghin 
printr-o serie de evenimente

Raluca Man pe podium la Cupa Mondială

După ce numărul trecut v-am prezentat-o pe Raluca Elena Man, care se pregătea pentru 
participarea la Cupa Mondială de Culturism și Fitness, a venit momentul să o felicităm din 
nou, asta după ce în urma participării la acest important eveniment desfășurat la Cluj, Raluca 
a obţinut premiul I la categoria sa de vârstă și locul II la Senioare. Sunt rezultate remarcabile, 
având în vedere că în doar două luni, Raluca a reușit să urce pe podium de patru ori: Cam-
pioană Naţională la body fitness, locul I la categoria body fitness, categoria 16 – 23 de ani, 
juniori – Cupa României la care adăugăm aceste două premii câștigate la Cupa Mondială. 
„Pentru mine participarea la Cupa Mondială a fost o experienţă foarte frumoasă și unică, iar 
faptul că fac parte din Lotul Naţional mă face să mă simt mândră. Toţi membrii lotului sunt 
minunaţi și foarte săritori în orice moment ai avea nevoie. La acest concurs am participat la 
bodyfitness - junioare unde am ocupat locul I și la bodyfitness senioare, o categorie foarte 
grea pentru mica experienţă pe care o am unde au participat șapte sportive. Aici am ocupat 
locul doi, ceea ce mă face să cred că mi-am depășit limitele. Sportivele de la senioare au fost 
foarte bine pregătite, ba chiar printre ele s-a numărat o campioană mondială de acum două 
săptămâni, motiv pentru care sunt foarte mulţumită pentru titlul de vicecampioană. Acum 
încă mă gândesc dacă e adevărat sau e doar un vis. În ultimele săptămâni am dat tot ce am pu-
tut, am încercat să nu dau greș în pregătire și în regim și acum știu că efortul a meritat” a de-
clarat Raluca Man. Felicitări, Raluca! Munca, efortul și sacrificiile depuse nu au fost în zadar.
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A XIII-a ediţie a Cupei „Mirona” la dans 
sportiv s-a desfăşurat la Reghin, sâmbătă, 

17 noiembrie, fiind prezenţi peste 500 de 
dansatori. Evenimentul a fost organizat de 

Clubul Sportiv „Dansul Viorilor”, în partene-
riat cu Primăria şi Consiliul Local Reghin şi 

Consiliul Județean Mureş, sub egida Federaţi-
ei Române de Dans Sportiv.

„Această ediţie este organizată sub egi-
da Centenarului Marii Uniri și pot spune 
că aici la Reghin s-au unit multe cluburi și 
m-am bucurat că am auzit nume de cluburi 
noi. Miercurea Ciuc și Piatra Neamţ au avut 
înainte de masă cel puţin câte zece clasări 
pe podium, iar asta pentru mine, în calitate 
de președinte al Federaţiei Române de Dans 
Sportiv este o mare bucurie. Au fost peste 
500 de dansatori, având în vedere că avem o 
competiţie care este adresată mai mult înce-
pătorilor și dansurilor de masă, inclusiv cei 
de la grădiniţă, care au făcut primii pași de 
dans au putut participa la această competiţie, 
individual. Avem categorii de fete solo, care 
nu au partener, fac performanţă, dar poate în 
viitor își vor găsi partener și vor face o pere-
che bună. O competiţie specială am avut și 
pentru Clubul „Dansul Viorilor” unde toţi 
elevii de la școală au fost invitaţi să concu-
reze, unii dintre ei aflându-se pentru prima 
dată pe ringul de dans, fapt ce a adus cu si-
guranţă multe satisfacţii părinţilor, bunicilor, 
care se bucură când își văd copiii și nepoţii 
dansând. 
Acum, după atâţia ani, nu mi se mai pare 
greu să organizezi un astfel de concurs, pen-
tru că avem experienţă, sunt atâţia ani de 
când organizăm acest concurs la Reghin. 
Dar ca președinte al Federaţiei în fiecare 
sfârșit de săptămână avem câte trei – patru 
competiţii unde se face dans sportiv cu par-
ticipare masivă, mai ales în București și ora-
șele mari unde sunt competiţii de amploare” 

a declarat Vasile Gliga, președinte al FRDS și 
vicepreședinte în forul mondial, World Dan-
ce Sport Federation.
România se situează între primele ţări din 
lume ca număr de medalii obținute la dans 
sportiv. De asemenea, în cei 25 de ani, dan-
satorii noștri au făcut ca la Campionatele 
Mondiale și Europene, imnul României să 
răsune de nenumărate ori, obţinând totodată 
și numeroase medalii de argint și bronz, în 
peste 100 de clasări în finale. „Am trăit aceste 
momente ca părinte și știu ce înseamnă să îţi 
vezi copilul dansând, să îl vezi pe podium, să 
îl vezi pe locul I, la competiţii internaţionale 
unde ai bucuria de a asculta Imnul Români-
ei, cum a fost Mirona în momentul în care 
a câștigat Campionatul Mondial. La prima 
competiţie la care a participat Mirona, nu 
știam nimic despre dansul sportiv. Îmi amin-
tesc că am participat la prima competiţie la 
Târgu-Mureș unde Mirona a picat la o selec-
ţie. M-a întrebat: “oare de ce am picat pentru 
că nu am greșit pașii?!”. Dar cred că asta a 
determinat-o să facă performanţă, chiar dacă 
a fost supărată că a picat, a ţinut neapărat să 
stea până la sfârșitul competiţie pentru a ve-
dea cel mai înalt nivel, să vadă ce înseamnă 
cinci dansuri, performanţă, ce înseamnă să 
fii campion naţional” a declarat Vasile Gliga. 

Președintele Federaţiei Române de Dans 
Sportiv, Vasile Gliga a mai adăugat faptul 
că la baza rezultatelor bune stau și părinţii. 
“Aici, cred că avem foarte mult de lucru cu 
părinţii pentru că ei sunt cei care trebuie să-
și îndrume copiii spre sport, spre mișcare, 
spre a trăi sănătos. Copiii formaţi la Gimna-
ziul „Mirona” sunt speciali pentru că după 
opt ani de dans sportiv, ţinuta lor fizică e cu 
totul alta și nici nu au emoţii când trebuie 
să danseze într-un loc anume. Mai mult, au 
acea putere de a-și controla mimica, zâmbe-
tul, iar asta îi formează pentru viitor și vor 
fi lideri în profesia aleasă în viaţă. Dansul 
sportiv e complex pentru că este și artă, pen-
tru că e ca și la un actor atunci când captezi 
toată sala. Se întoarce pielea pe tine când vezi 
și simţi ceea ce transmite dansatorul, trăind 
muzica și ritmul”. 
Costin Mihaiu, vicepreședintele Federa-
ţiei Române de Dans Sportiv, nu a lipsit la 
niciuna din cele 13 ediţii a Cupei „Mirona”. 
„Nu am lipsit la niciuna dintre ediţii și mă 
simt onorat să fiu prezent aici în fiecare an. 
Înseamnă că facem o treabă bună, împreu-
nă cu colegii mei, că altfel domnul Gliga nu 
ne-ar invita. Este un moment de referinţă în 
campionatul nostru intern, competiţiile im-
portante, de marcă ale Federaţiei Române 

de Dans Sportiv, în primul rând prin grija 
organizatorilor, care ne oferă condiţii, atât 
sportivilor cât și părinţilor, condiţii cât mai 
bune de a ne desfășura activitatea. Se simte 
un ușor trend ascendent, dar a fost foar-
te bine organizată de la început. Spun ușor 
pentru că în momentul în care de prima dată 
organizezi foarte bine este foarte greu apoi 
să zici că e o diferenţă notabilă, să zic așa, 
dar se simte un trent ascendent atât în valoa-
rea perechilor, cât și prin numărul lor, dar și 
prin grija pe care o oferă organizatorii tutu-
ror amănuntelor” a declarat Costin Mihaiu, 
vicepreședintele Federaţiei Române de Dans 
Sportiv. 
România se află în momentul de faţă pe lo-
cul doi la nivel Mondial în ceea ce privește 
numărul de rezultate, finaliști în Campio-
nate Mondiale, Europene. „Este foarte greu 
să ajungi pe locul întâi pentru că pe primul 
loc este Rusia, iar vecinii noștri au o tradiţie 
îndelungată, o putere financiară mai mare 
și au și mai mulţi sportivi decât noi. Noi în-
cercăm, ne dorim lucrul acesta, dar nu va fi 
ușor” a precizat Mihai Costin, vicepreședin-
tele Federaţiei Române de Dans Sportiv.
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Peste 500 de dansatori au fost prezenţi la Cupa „Mirona”
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În cursul lunilor octombrie și noiembrie 
2018, ATOP Mureș a organizat o serie de 
șase ședințe de lucru zonale, care au avut 
loc la Târnăveni, Luduș, Sighișoara, Sovata, 
Reghin și Târgu-Mureș. La aceste ședințe 
au participat comandanții Inspectoratului 
Județean de Poliție Mureș, Inspectoratului 
Județean de Jandarmi Mureș, Inspectoratu-

lui pentru Situații de Urgență Mureș, subpre-
fectul județului Mureș, lucrători ai polițiilor 
municipale, orășenești și ai secțiilor rurale de 
poliție, primari ai Unităților Administrativ 
Teritoriale, directori de școli, reprezentanți 
ai DGASPC, reprezentanți ai Direcției Sil-
vice Mureș, reprezentanți ai polițiilor locale, 
preoți, membri ai societății civile.
În cadrul întâlnirilor au fost discutate situații 
punctuale, specifice zonelor respective, iar 
unele dintre acestea și-au găsit soluții chiar 
în timpul discuțiilor, prin implicarea șefilor 
instituțiilor care fac parte din ATOP.
S-a constatat faptul că în acele localități unde 
primăriile au înființat poliții locale, apărarea 
ordinii publice funcționează mult mai efici-
ent. Legea permite ca Poliția să îndrume și 
să facă echipe mixte în teren împreună cu 
reprezentanții polițiilor locale, aceștia fiind 
un real sprijin în apărarea ordinii publice. De 
asemnea, în localitățile unde s-au montat de 
către primării camere de supraveghere video 
s-a înregistrat o scădere a infracționalității. 
Acestea nu doar că ajută la prinderea eventu-
alilor infractori, ci au și rolul de a descuraja 
comiterea unor fapte.

Astfel, în cadrul acestor întâlniri, 
reprezentanții ATOP precum și cei ai Poliției, 
au solicitat primarilor care sunt eligibili pen-
tru înființarea de poliții locale să facă acest 
demers. De asemnea, s-a solicitat promova-
rea unor hotărâri de consiliu local privind 
realizarea investițiilor pentru montarea de 
camere video.
Au mai fost făcute solicitări pentru creșterea 
gradului de protecție al elevilor și profesori-
lor din școli, în sensul construirii de garduri 
de împrejmuire la școlile care nu au așa ceva, 
precum și montarea de camere video.
Au fost discutate aspecte privind cerșetoria 
și combaterea acesteia, îndeosebi  în Munici-
piul Târnăveni și localitățile învecinate aces-
tuia.
În zona Sovata și Reghin s-a ridicat proble-
ma furturilor materialului lemnos. Pentru a 
rezolva și a diminua acest lucru, reprezentan-
tul Romsilva a propus măsuri privind unele 
modificări ale prevederilor legale existente, 
care ar duce la diminuarea fenomenului, 
spre exemplu: reducerea TVA la materialul 
lemnos, valorificarea uscăturilor din păduri 
la un preț modic, sub supraveghere.
Cu privire la siguranța rutieră au fost reținute 
mai multe aspecte de ordin tehnic cu privire 
la starea drumurilor, a indicatoarelor și mar-
cajelor existente, acestea fiind comunicate 
prin intermediul Poliției administratorilor 
drumurilor respective. Astfel, au fost solici-
tări cu privire la înființarea și semnalizarea 
mai bună a unor treceri de pietoni pe dru-
muri naționale și județene, montarea unor 
oglinzi la intersecții, necesitatea unui sens gi-
ratoriu (la intersecția din Bălăușeri), monta-
rea unor parapeți la poduri și în curbele pe-
riculoase. Jandarmeria a propus înființarea 
unei grupe de jandarmi în orașul Sovata. 
Cu toate că Poliția Română se confruntă cu 
probleme de efective, prin efortul lucrători-
lor de poliție au fost realizate planurile ope-

rative, astfel că cifrele statistice indică o scă-
dere a infracționalității stradale și o creștere 
a numărului cazurilor rezolvate. 
“Pe această cale aducem felicitări IPJ Mureș, 
IJJ Mureș și ISU Mureș, pentru activitatea 
lor și pentru faptul că prin aceasta reușesc 
să mențină ordinea publică în județul nos-
tru, putând spune că suntem un județ fără 
mari probleme, unde cetățenii se pot simți 
în siguranță. ATOP a militat și militează 
pentru ca UAT –urile să vină în sprijinul 
Poliției prin înființarea de poliții locale, dar 
și prin încheierea de parteneriate pentru 
asigurarea unor nevoi de ordin material. De 
asemenea, mulțumim Consiliului Județean 
Mureș pentru implicarea în sensul sprijinu-
lui material oferit instituțiilor din domeniul 
ordinii publice pentru a-și putea desfășura 
activitatea în condiții optime și pentru a pu-
tea desfășura campanii de prevenție în acest 
domeniu, în 2017 – 2018 au fost alocați peste 
400.000 de lei” spune Bardosi Dragoș Tibe-
riu,  Președinte ATOP. 

Despre ATOP
Autoritatea Teritorială de Ordine Publi-
că constituită pe lângă Consiliul Judeţean 
Mureș, își desfășoară activitatea în conformi-
tate cu prevederile Legii nr.218/2002, privind 
organizarea și funcţionarea Poliţiei Române 
și a Regulamentului de organizare și funcţi-
onare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Pu-
blică Mureș, aprobat prin H.G nr.787/2002, 
având ca scop asigurarea ordinii și liniștii 
publice, siguranţa cetăţeanului și a bunurilor 
acestuia, sporirea eficienţei serviciului poliţi-
enesc în unitatea administrativ-teritorială în 
care funcţionează.
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Sub egida POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEA-
ZĂ-MĂ!, Agenţia Naţională pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă marchează “Ziua 
internațională a persoanelor cu dizabilități” 
prin organizarea la nivel național a unor 
evenimente care să asigure atât dialogul din-
tre factorii care pot contribui la ocuparea 
forței de muncă din rândul persoanelor cu 
dizabilități, cât și activități specifice bursei 
locurilor de muncă.
Acțiunile care se vor desfășura în partene-
riat cu Autoritatea Naţională pentru Per-
soanele cu Dizabilităţi, direcțiile generale 

de asistență socială și protecția copilului și 
organizații neguvernamentale ale persoane-
lor cu dizabilități își propun să asigure un 
dialog constructiv pentru integrarea socio 
– profesională a persoanelor cu dizabilități.
Potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 
448/2006 persoanele cu handicap pot fi în-
cadrate în muncă conform pregătirii lor pro-
fesionale. Autorităţile și instituţiile publice, 
persoanele juridice, publice sau private, care 
au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a 
angaja persoane cu handicap într-un procent 
de cel puţin 4% din numărul total de anga-

jaţi. În caz contrar, acestea plătesc lunar către 
bugetul de stat o sumă reprezentând salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în 
care nu au angajat  persoane cu handicap. 
Cu eforturi minime, angajatorii pot deveni 
partenerii noștri prin încadrarea persoanelor 
cu dizabilități. Reamintim faptul că, potrivit 
Legii nr. 76/2002 privind asigurările pentru 
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 
ANOFM acordă subvenții, pe o perioadă de 
12 luni, angajatorilor care încadrează persoa-
ne cu handicap pe perioadă nedeterminată, 

cu condiția menținerii în activitate cel puțin 
18 luni de la data angajării. Subvenția lunară 
este de 2.250 de lei și se acordă proporțional 
cu timpul lucrat. 
Agenții economici care doresc să participe la 
această acțiune organizată la nivel național 
se pot adresa agențiilor teritoriale pentru 
ocuparea forței de muncă în raza cărora au 
sediul. Datele de contact pot fi vizualizate la 
http://www.anofm.ro/contacteaza-ne.

11DE INTERES

Închiriez spaţiu comercial pentru birouri și 
alte activităţi comerciale, ultra-central, stra-
da Școlii, nr. 16. Informaţii la 0744.573.770

Vând Vitara decapotabilă, 1,6 benzină, înma-
triculată. Dotată cu cauciucuri de off-road. 
Stare bună de funcţionare. An de fabricaţie 
1993. Telefon 0752.646.665

ANUNŢURI

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă marchează 
“Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități”

3,00 % -  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM MURES 
în luna octombrie 2018
La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele 
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței 
de Muncă MUREȘ erau înregistrați 7033 
șomeri din care 2798 femei, rata șomajului 
fiind de 3,00 %. 
Comparativ cu luna precedentă, când rata 
șomajului a fost de 3,02%, în această lună 
acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,02 

pp.
Din totalul de 7033 persoane înregistrate 
în evidențele AJOFM MURES, 1048 erau 
beneficiari de indemnizaţie de șomaj, iar 
5985 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce 
privește mediul de rezidență, 5817 șomeri 
provin din mediul rural și 1216  sunt din me-
diul urban.

Șomerii cu studii primare au ponderea cea 
mai mare în totalul șomerilor înregistraţi în 
evidenţele AJOFM Mureș (52,35%), urmat 
de cei cu studii gimnaziale (21,78%), studii 
profesionale 13,64%, studii liceale 8,37%, 
studii superioare 2,86% din totalul șomerilor 
înregistrați, iar cei cu școli postliceale sunt 
1,00 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de 
ocupabilitate, stabilit prin profilare, se pre-
zintă astfel: 4170 persoane foarte greu ocu-
pabile, 2507 greu ocupabile, 267 mediu ocu-
pabile, iar 89 sunt persoane ușor ocupabile. 
Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate 
se realizează ca urmare a activităţii de profi-
lare a persoanelor înregistrate în evidenţele 
noastre. Informaţii detaliate despre structura 
șomajului la nivelul jueţului Mureș sunt afi-
șate pe pagina de internet a AJOFM  Mureș 
la adresa www.mures.anofm.ro.

Au început lucrările de introducere a canali-
zării în comuna Petelea, lucru posibil printr-
un proiect prin fonduri europene de extinde-
re a reţelei de canalizare și apă în localităţile 
Petelea și Habic, în valoare de un milion și 
jumătate de euro. „După multe tergiversări, 
am reușit să semnăm în luna septembrie 
contractul, iar în luna octombrie s-au dema-
rat lucrările de execuţie. S-a introdus până 

în momentul de faţă circa 1000 de metri de 
canalizare. Am fost de acord cu constructorii 
să lucrăm în zona cartierului de romi, fiind-
că timpul acesta foarte bun ne-a permis să 
se miște treburile mult mai repede. Sperăm 
ca până de Crăciun să ieșim din acea zonă 
pentru că este vorba despre aproximativ doi 
kilometri și jumătate de canalizare. Vom 
continua apoi lucrările pe uliţa românească, 

cum îi spunem noi, cât și în alte sectoare. Ne 
bucurăm că am putut să demarăm lucrările 
în această toamnă, iar timpul ne permite să 
avansăm pentru că urmează un alt proiect ce 
ţine de asfaltare, pe care sperăm să-l dema-
răm în primăvară” a declarat Pădurean Sorin 
Pompei, primarul comunei Petelea. 
Locuitorii comunei sunt nerăbdători să poa-
tă folosi canalizarea. În acest proiect sunt in-

cluse și accesele la fiecare gospodărie și bran-
șările la canal. „Însă nu putem da drumul la 
canalizare până nu avem cel puţin o sută de 
persoane branșate” a adăugat Pădurean Sorin 
Pompei. 

(C.R.)

Locuitorii din Petelea vor avea reţea de canalizare şi apă
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