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Taxe şi impozite nemajorate la Reghin
În anul 2015, la nivelul municipiului
Reghin, impozitele și taxele locale nu
au fost majorate față de 2014. Încasarea
efectivă a obligațiilor fiscale a început
în data de 8 ianuarie 2015.
Serviciul Impozite și Taxe din cadrul
Primăriei Reghin aduce la cunoștința
contribuabililor persoane fizice și juridice din Municipiul Reghin că termenul scadent pentru plata impozitelor și
taxelor locale aferente semestrului I al
anului 2015 este 31 martie 2015. Pentru
plata cu anticipație până la 31.03.2015
a impozitului pe clădiri și terenuri datorate pe întregul an de către persoanele fizice, se acordă bonificație de 10%.
Consultarea impozitului pe site-ul primăriei
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor din municipiul Reghin, pe site-ul
www.primariareghin.ro se poate realiza

consultarea electronică a impozitelor
și taxelor datorate pentru anul 2015.
Aceasta se efectuează prin selectarea
din meniu a serviciilor on-line Impozite și taxe, iar autorizarea pentru intrare
în sistem se realizează pe bază de CNP/
CUI.
Modalitățile de plată a obligaţiilor fiscale sunt următoarele: în numerar - la
ghișeele din cadrul Primăriei Reghin,
prin ordin de plată - la orice bancă,
plata on-line, pe site-ul www.ghiseul.
ro ( pentru persoane fizice) sau cu autentificare, folosind utilizatorul și parola emise de Serviciul Impozite și Taxe,
fără autentificare, pe baza CNP. Confirmarea plății se primește pe adresa de
e-mail.
Pentru plata electronică, comisionul
este suportat de către municipiul Reghin.

NAŢIONAL

Noi amenzi pentru şoferi din
februarie
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Gala Sportului Reghinean

Casa de Cultură „George Enescu” din
Reghin găzduieşte în data de 31 ianuarie ediţia a VI-a a Galei Sportului Reghinean.
Acest eveniment are ca scop scoaterea
în evidenţă şi promovarea valorilor
sportive, dar şi importanţa mişcării şi
sportului practicat la orice vârstă.
Cu această ocazie vor fi premiaţi sportivi înscrişi în opt secţiuni: copii crescuţi aici care acum sunt la echipe de
prestigiu din ţară, personalităţi ale
sportului reghinean cum ar fi antre-

nori, tehnicieni, conducători de instituţii culturale şi sportive, veterani şi
glorii ale sportului reghinean cu rezultate deosebite. Alte secţiuni premiate
în cadrul galei sunt post mortem pentru cei care au trecut în 2014 în nefiinţă, sportivi evidenţiaţi la sporturile
de masă, sportivi evidenţiaţi la sportul
şcolar, sportivi de înaltă performanţă,
dar şi echipe evidenţiate. Evenimentul
ce se desfăşoară pe durata a două ore
cuprinde premierea cu diplome, medalii, cupe, premii speciale şi cadouri
celor desemnaţi. În cadrul Galei, vor fi
premiaţi 70 de sportivi individuali, 60
de persoane pe echipe şi zece parteneri.
Cei prezenţi vor lua parte şi la o expoziţie foto a activităţilor sportive reghinene de-a lungul timpului, din perioada
1950 – 2014, compusă din peste 1100
de planşe foto, ce va fi expusă în foaierul Casei de Cultură.
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Adevărul
„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă
va elibera” (Ioan, 8: 31, 32)
De multe ori o idee este percepută ca
un fior rece şi atunci este respinsă. Pentru a fi pricepută şi admisă, ideea are
nevoie de căldură, iar această căldură
trebuie să fie emanată de sentimentul
celui care prezintă acea idee. În această
direcţie, buna intenţie şi buna credinţă
au rol primordial.
Dintotdeauna adevărul a fost perceput
şi căutat ca o replică la falsitate şi min-

TABLETĂ
ciună, în absolut toate domeniile. Din
cauza posibilităţilor destul de limitate
ale omului, această căutare nu satisface,
mai ales, pentru că există tentaţia variantei mai convenabile. Astfel obişnuinţa înclină mai mult spre imaginar decât
spre real, iar erorile sunt confirmate în
timp. Astfel în plan imediat, minciuna
a devenit mai convingătoare şi pentru
unii, mai convenabilă, mai ales că adevărul e mai greu de desluşit şi la mulţi
nu le convine. Mai ales în lumea de azi

când manipularea este la ordinea zilei,
ascunderea adevărului este o modalitate foarte des utilizată. Chiar cele două
componente existenţiale ale omului,
trupul şi sufletul, percep în mod diferit
adevărul. Trupul dominat de tentaţie şi
nesaţ, neglijează de multe ori realul, pe
când sufletul se luptă permanent pentru a echilibra, cât de cât, dorinţa cu
posibilitatea.

Ilie Frandăş

Nu mai hrăniţi câinii fără stăpân!
Câinii fără stăpân continuă să fie o problemă pentru cetăţenii din municipiul
Reghin. La redacţia noastră a ajuns o
sesizare însoţită de poze din partea unui
cetăţean. “Vă semnalez un fapt ce m-a
surprins neplăcut ieri şi azi: prin Parcul Tineretului au reapărut câinii “comunitari”. Ce să-i faci, e perioada lor de
„nuntă”, se adună în haită şi colindă pe

te miri unde. Unii mai blânzi, alţii mai
arţăgoşi, dar oricum, un fenomen foarte stresant şi periculos pentru trecători.
Pozele sunt de azi, 5 ianuarie, dar ieri
(duminică) erau către 20 de exemplare,
de dimineaţă, în jurul orei 8, pe podul
de la „Electrica”, spre parc. Se pare că
problema asta e fără sfârşit şi la Reghin,
ca şi în alte oraşe. Sperăm să se rezolve,
totuşi” ne-a semnalat un cititor.
Viceprimarul municipiului Reghin,
Daniel Gliga, susţine că aceşti câini
au devenit o problemă şi se înmulţesc
din mai multe motive. Printre acestea
se numără şi aducerea din alte localităţi a câinilor care sunt lăsaţi la noi în
oraş. „De multe ori au fost văzute maşini din care au fost abandonaţi câini,
însă, din păcate cetăţenii nu au notat

numerele maşinilor ori au fost cu numere de Polonia. Mai există o problemă
cu cetăţenii care deţin femele care după
ce au fătat abandonează puii. Angajaţii Primăriei duc animalele la adăpost,
dar ciudat este că mereu apar câini noi.
Adăpostul este supraaglomerat” a declara Daniel Gliga, viceprimarul municipiului Reghin.
Puţini sunt cei care aleg să adopte un
câine de la adăpostul Primăriei, deşi
aceşti câini sunt vaccinaţi, sterilizaţi,
castraţi. „O problemă ar mai fi faptul
că pe la blocuri, unde se adună câinii
există locatari care hrănesc aceste patrupede. În momentul în care hingherii
doresc să-i ridice şi să-i ducă la adăpost
ies scandaluri foarte mari. Vreau să fac
apel pe această cale către toţi cetăţenii

fiind una propice pentru asemenea fapte. În consecinţă au fost desfăşurate un
număr de 10 acţiuni în care lucrătorii
Jandarmeriei în cooperare cu Ocolul
Silvic Târgu Mureş au luat la „marş”
păduri din judeţ, în vederea depistării
celor care comit fapte de natură infracţională sau contravenţională. În urma
derulării acestor „verificări” în teren
au fost constatate un număr de 35 de
sancţiuni contravenţionale, 11 amenzi
pecuniare în valoare de 8.800 lei şi 24

de avertismente scrise, toate sancţiunile
fiind aplicate la art. 17 lit. „b” din Legea
171/2010 actualizată, privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor silvice, unde textul de lege precizează că:
„scoaterea din rădăcini sau ridicarea
din fondul forestier naţional fără aprobare legală a cioatelor şi/sau a resturilor
de exploatare sunt supuse sancţiunii
contravenţionale.” Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării, mai multe
obiecte care au fost destinate scoaterii

municipiului Reghin de a nu mai oferi
mâncare acestor animale. Dacă se simt
ataşaţi de un anumit câine şi vor să-i
ofere sprijin, îl pot adopta ” a adăugat
Daniel Gliga.
C.P.

Mai multe acţiuni, mai multe sancţiuni
Jandarmii din cadrul Biroului de Prevenire şi Combatere Fapte Antisociale
– Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu
Mureş, au desfăşurat acţiuni, în cooperare cu Ocolul Silvic Târgu Mureş,
pentru prevenirea furtului de material
lemnos.
De la începutul noului an, prin jandarmii Biroului de Prevenire şi Combatere
Fapte Antisociale, s-au desfăşurat mai
multe acţiuni de prevenire şi combatere
a furtului de material lemnos, perioada

din rădăcină a cioatelor printre care
amintim: topoare, cârlige tip ancoră,
funii, cabluri etc.
Acţiunea Jandarmeriei în cooperare cu
Ocolul Silvic Târgu Mureş, s-a efectuat
pe linia prevenirii şi combaterii furturilor de material lemnos, acţiuni ce vor
continua şi în perioada următoare.

Reghinean de 18 ani prins în flagrant de poliţişti pentru şantaj
O persoană, în vârstă de 18 ani, din Reghin, a fost reţinută pentru 24 de ore
pentru şantaj. Tânărul prins în flagrant,
l-a determinat pe un minor de 17 ani,
prin constrângere şi ameninţări, să-i
dea o sumă de bani.
În dimineaţa zilei de 13 ianuarie 2015,
poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale - Poliţia municipiului Reghin au
fost sesizaţi de un minor, de 17 ani, din
comuna Breaza, cu privire la faptul că la
data de 12 ianuarie, a fost acostat de un
grup de trei tineri, care prin folosirea
de ameninţări cu acte de violenţă i-au
solicitat bani.
Pentru că persoana vătămată nu avea

bani asupra sa, cei trei i-au solicitat să
vină ziua următoare şi să le dea 50 lei.
În 13 ianuarie poliţiştii de investigaţii criminale şi de ordine publică, au
organizat o acţiune în sistem integrat,
pe raza municipiului Reghin, în urma
căreia s-a reuşit prinderea în flagrant
a unei persoane bănuite de săvârşirea
infracţiunii de şantaj, respectiv a unui
tânăr, de 18 de ani, din Reghin.
Cel în cauză a determinat persoana vătămată, prin constrângere şi folosirea
de ameninţări, să-i dea suma de 50 lei.
Faţă de suspect a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, urmând a fi

prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate de către Biroul de Investigaţii
Criminale în vederea stabilirii întregii
activităţi infracţionale.

Câinii fără microcip nu se vaccinează
Implantarea microcipurilor la câini a
devenit obligatorie la începutul anului
2014, deţinătorii de patrupede având la
dispoziţie un an pentru a se prezenta la
un cabinet veterinar. Acest lucru ar fi
trebuit să se întâmple până la data de 1
ianuarie 2015.
Proprietarii patrupedelor care nu s-au
conformat sunt pasibili de amendă, iar
aceste amenzi nu sunt deloc de neglijat

având în vedere că amenzile pornesc
de la 2000 de lei. Deţinătorii de câini
trebuie să microcipeze animalele şi să
le înregistreze în Registrul Evidenţei
Câinilor cu Stăpân (RECS) până la 1
ianuarie 2015. Inregistrarea în RECS a
câinilor identificaţi se realizează odată
cu microciparea şi eliberarea carnetului
de sănătate.
Microcipul este un dispozitiv electro-

nic, de dimensiuni reduse, care conţine
un cod unic ce poate fi citit cu ajutorul
unui scanner special.
Tot în această perioadă s-a demarat
vaccinarea câinilor. Însă, trebuie să cunoaşteţi faptul că aceştia nu vor fi vaccinaţi dacă nu sunt microcipaţi. „Primăria municipiului Reghin prin Biroul
Cadastru și Registru Agricol aduce la
cunoștința cetățenilor faptul că în

această perioadă are loc campania de
vaccinare a animalelor de companie,
care se face doar pe animalele identificate prin microcip, cu termen de finalizare la sfârșitul lunii februarie 2015”
se arată într-un comunicat transmis de
biroul de presă al Primăriei municipiului Reghin.
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Parcările au revenit în administrarea Primăriei municipiului Reghin
A fost realizat regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Reghin.
Cum legea obligă, acest regulament a
fost supus dezbaterii publice putând fi
consultat pe site-ul instituţiei. Sugestiile s-au putut înregistra până în data de
9 ianuarie, apoi, în data de 14 ianuarie
s-a desfăşurat o dezbatere publică în
sala de şedinţe a Primăriei municipiului Reghin, unde din păcate doar un
singur cetăţean şi-a arătat interesul visa-vis de acest subiect. Regulamentul
urmează să fie adoptat în următoarea
şedinţă de Consiliu Local. „Mă aşteptam să fie mult mai multă lume care să
vină cu idei la dezbaterea publică. Îmi
pare foarte rău de acest lucru pentru
că parcările din Reghin ar fi trebuit să
arate interes pentru cetăţenii care deţin
autoturisme. Am mai identificat noi locuri de parcare, astfel că de la 274 de
locuri de parcare am ajuns la 600. Cei
care vor monitoriza parcările vor fi de
la Poliţia Locală. În data de 29 ianuarie
are loc şedinţa de Consiliu Local unde
va fi prezentat regulamentul. În funcţie

de votul şi discuţiile din cadrul acelei
şedinţe putem discuta de perioada în
care regulamentul intră în vigoare” a
declarat viceprimarul municipiului Reghin, Daniel Gliga.
Cei care au nevoie de un loc de parcare
au mai multe posibilităţi de plată a taxei
prin cumpărarea tichetelor de parcare
disponibile la agenţii economici din
zona parcării sau prin achiziţionarea
unui abonament de parcare. Este valabilă şi opţiunea de a încheia un contract de rezervare, dar această variantă
este valabilă doar în cazul instituţiilor
publice. De menţionat faptul că abonamentul pentru parcare se eliberează
numai pentru autovehiculele a căror
masă maximă autorizată nu depăşeşte
3,5 tone.

Plata şi prin SMS
Ca o noutate în acest sens, se doreşte
achitarea taxei de parcare prin transmiterea unui sms de pe telefonul mobil la un număr scurt. S-au purtat deja
discuţii cu o firmă specializată care va

pune la dispoziţia Primăriei toate cele
necesare, toate cheltuielile privind serviciul de plată prin sms fiind suportate
de firma respectivă.
Noul regulament cuprinde şi taxele
de parcare pentru diferite perioade de
timp cum ar fi plata taxei pentru 30 de
minute de staţionare – 0,50 lei, plata
pentru o oră de staţionare – 1 leu, iar
pentru o zi de staţionare vom scoate
din buzunar 5 lei. Deasemenea, există posibilitatea de achiziţionare a unui
abonament de parcare pentru o lună
care costă 30 de lei, trimestrial – 50 de
lei, semestrial – 80 de lei, în timp ce
pentru un an abonamentul costă 120
de lei.
Programul de funcţionare a parcărilor
în sistem de plată este de luni până vineri în intervalul orar 8:00 – 18:00, iar
în zilele de sâmbătă şi duminică sistemul de plată nu funcţionează.

Imediat ce vremea va permite se va trece la marcarea noilor parcări şi totodată
a celor vechi care nu mai sunt vizibile.
Trebuie menţionat faptul că există şi
amenzi pentru cei care nu-şi vor plăti
tichetul de parcare. „Amenda pentru
cei care staţionează în parcare şi nu au
tichet este între 100 şi 300 de lei. Dacă
amenda se plăteşte în 48 de ore este de
50 de lei” a conchis Daniel Gliga, viceprimarul municipiului Reghin.

A consemnat

Codruţa POP
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Distrugătorii mobilierului urban în vizorul viceprimarului Daniel
Gliga
Administraţia locală pune preţ pe ceea
ce înseamnă estetica municipiului. Din
acest motiv, s-a montat mobilier urban
pentru a crea un confort cetăţenilor,
s-au montat mai multe coşuri de gunoi
pentru ca cetăţenii să le poată folosi în
mod adecvat. În cursul anului 2014 Primăria municipiului Reghin a investit
foarte mult şi în recondiţionarea şi construirea a noi staţii de autobuz. Aceste
lucrări au fost demarate pentru a creşte
confortul cetăţenilor care se deplasează
cu transportul urban.
Viceprimarul, Daniel Gliga, s-a arătat
îngrijorat de situaţia actuală, având în
vedere faptul că tot mai multe staţii de
autobuz şi coşuri de gunoi sunt distruse. Aceeaşi soartă o au deseori şi aparatele din parcuri. Cetăţenii ignoranţi
îşi varsă duhurile pe bunurile colective,
gesturi ce nu fac decât să dovedească
nepăsarea. Toate aceste bucurii, sunt
destinate să servească tuturor cetăţenilor.
„Au fost identificaţi câţiva adolescenţi
de 14 ani care pe fondul lipsei de educa-

ţie lovesc, distrug şi răstoarnă coşurile
de gunoi. Ba mai mult avem informaţii
cum că aceste coşuri de gunoi au devenit distracţia unora care le-au dat foc.
Îmi este greu să cred că noi, ca cetăţeni
care ne considerăm civilizaţi, recurgem
la astfel de gesturi, fie ei chiar şi copii.
La vârsta lor ar fi ideal să-şi găsească
alte activităţi pentru a-şi elimina energia” a declarat viceprimarul municipiului Reghin.
Viceprimarul Daniel Gliga, s-a arătat
îngrijorat de nepăsarea şi indolenţa
concetăţenilor. Totodată a făcut apel
cetăţenilor nepăsători care distrug staţiile de autobuz cerându-le să aibă un
comportament decent.
Cele mai dese incidente de acest fel
sunt înregistrate la sfârşit de săptămână
când tinerii frecventează barurile şi discotecile, de unde ies ameţiţi de licoarea
lui Bachus „În ultima perioadă se fac
dese acţiuni de patrulare în zona discotecii de pe strada Spitalului. De atunci
în acea zonă nu mai avem probleme cu
coşurile de gunoi. Însă aceste probleme

s-au mutat acum în zona străzii Călăraşilor, pe strada Şcolii şi strada Duzilor. Evident, trebuie să reparăm ceea ce
s-a strigat, chiar acum s-au comandat
o sută de coşuri pentru a putea fi înlocuite cu cele distruse” a adăugat Daniel
Gliga.
În urma acestor acţiuni inconştiente
din partea cetăţenilor, rămân urme sălbatice, iar cetăţenii oneşti nu se mai pot

Atenţie unde aruncaţi zăpada!
La Reghin deszăpezirea se face pe etape. Doi încarcă, unul descarcă. Ne
referim aici la modul în care decurc
lucrurile în ceea ce priveşte sistemul
de deszăpezire al oraşului, la faptul că
deşi se adună zăpada din oraş, la scurt
timp, în urmă se adună din nou zăpadă. De unde? Este foarte simplu. Din
curţile cetăţenilor, lucru dealtfel interzis de lege. În condițiile în care zăpada
este aruncată din curţi pe trotuar ori pe
drum, aceasta nu face decât să îngreuneze munca utilajelor de deszăpezire,
dar se creează în acelaşi timp şi blocaje
în ceea ce priveşte circulaţia rutieră din
pricina munţilor de zăpadă aruncaţi în
mijlocul drumului. „S-a lucrat intens la

ridicarea zăpezii din parcări, s-au curăţat drumurile, s-au depus eforturi să
iasă totul bine, dar din păcate unii cetăţeni iresponsabili au aruncat zăpada
din curţi pe partea carosabilă ceea ce
nu este un lucru normal. S-au dat foarte multe amenzi şi avertismente pentru
faptul că nu s-au curăţat trotuarele”
a declarat Daniel Gliga, viceprimarul
municipiul Reghin.
Amenzile pentru cetăţenii iresponsabili, persoane fizice, care nu-şi curăţă
trotuarele de gheaţă şi zăpadă din faţa
imobilelor sunt între 300 şi 500 de lei.
Pasibili de amendă sunt şi proprietarii
care nu îşi curăţă ţurţurii de gheaţă de
pe acoperişuri. Amenzile pentru per-

soanele juridice sunt între 500 şi 1000
de lei.
„Cei care curăţă zăpada şi gheaţa de pe
trotuar trebuie să o pună pe marginea
drumului la 30 de centimetri de carosabil şi să fie pusă în grămezi, să nu fie
împrăştiată şi să nu încurce circulaţia
pentru că şi în acest caz vor fi amendaţi
de Poliţia Locală. Trebuie să lase libere
canalele de scurgere” a adăugat Daniel
Gliga.

Codruţa POP

Tinerii implicaţi în proiectele Casei de Cultură a Tineretului din Reghin

Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului „George Enescu” din
Reghin a terminat anul 2014 cu foarte
multe împliniri şi satisfacţii din punct
de vedere profesional şi a intrat cu
dreptul în noul an pentru că are planuri
mari de viitor.
Se vrea continuarea tuturor proiectelor
începute, dar şi aducerea de proiecte
noi, inclusiv piese de teatru, proiecte
unde să fie implicaţi interpreţi locali.
Deşi mai este ceva timp până la
Valentine’s Day, pregătirile au început
deja, deoarece conducerea Casei de
Cultură a Tineretului doreşte să facă
din această zi un moment special şi
de neuitat pentru tineri şi nu numai.

„Vrem să estompăm puţin acele imagini
americane şi să aducem această zi mai
spre sufletul nostru, spre sufletul tinerilor şi să fie altceva. Vrem să facem o
nebunie frumoasă, am discutatat deja o
parte din program. O să fie altceva faţă
de ceea ce a fost până acum” a declarat
Marcel Naste.
Pentru ca implicarea tineretului să dăinuiască, se doreşte continuare proiectului de Street Dance care a devenit deja
o activitate foarte cunoscută la nivel de
oraş şi recunoscută în ţară. „Echipa de
Street Dance are rezultate frumoase, s-a
reuşit chiar organizarea acelui concurs
internaţional aici, la Case de Cultură a
Tineretului, eveniment ce a prins foarte

bine la public. Mi-au propus să aducem
tabăra de la mare la noi pentru că au
fost foarte încântaţi de organizarea de
aici” a declarat Marcel Naste.
Festivalul de Folck a fost anul trecut
întrerupt din lipsă de bani, însă pentru
anul acesta se doreşte continuarea acestuia.
În cadrul Casei de Cultură a Tineretului funcţionează un „Atelier de muzică”,
sub coordonarea lui Florin Vos. Aici,
cei care au talent şi sunt interesaţi de
activitatea artistică au ocazia să debuteze pe scena muzicii, dar nu înainte de a
lua lecţii la cursurile puse la dispoziţie.
„La acest atelier vin doar aceia care îşi
doresc şi au ambiţie să facă ceva în acest
domeniu. Totul se bazează pe muzică şi
ne dorim să vină copii care-şi doresc
să facă o carieră în muzică. Totul este
gratuit, au posibilitatea de a înregistra
melodii proprii. Am reuşit cu ajutorul
lui Cătălin Cioba să oferim text pentru
melodiile a trei tineri reghineni şi vrem
să le facem câte o piesă în studioul nostru” a adăugat Marcel Naste.
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bucura de aceste bunuri.
Aceste acţiuni de vandalizare sunt aspru pedepsite de lege. Aşa că, cei care
se ţin de astfel de „distracţii” ar trebui
să ştie că există ochi care ar putea să-i
vadă şi riscă amenzi usturătoare.
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Comunicat de presă
Strămutare într-un proces privind
retrocedarea a 2.200 de hectare de
pădure din Răstoliţa

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, în 15 ianuarie 2015, cererea formulată de Comisia Judeţeană pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Mureș, de strămutare a unui dosar în care se solicită
revizuirea unei decizii civile din 2011,
prin care i s-a restituit lui Banffy Iosika
Imre Laszlo suprafaţa de 2.260,80 hectare de pădure, în Răstoliţa.
Ca urmare a admiterii cererii de strămutare de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dosarul cu numărul
2437/102/2014 va fi scos de pe rolul
Tribunalului Mureş şi trimis spre judecare la Tribunalul Constanţa.
În acest dosar, cererea de revizuire se
întemeiază pe documente obţinute de
la Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii.

În curând o nouă creşă la Reghin
Maria Precup, primarul municipiului
Reghin a semnat contractul de finanţare pentru o nouă creşă în Reghin.
Valoarea finanțării nerambursabile
prin eea grants este de 330.993 euro.
Această iniţiativă se datorează faptului
că numărul copiilor din municipiu este
în creştere, iar actuala creşă nu face faţă
solicitărilor din partea părinţilor.
Capacitatea noii creşe este de 25 de
copii, locaţia fiind stabilită pe strada
Mihai Viteazu, în incinta fostei Şcoli
Generale Numărul 1.

Salvare persoană din apartament
În cursul zilei de 20 ianuarie la ora
12:20, Detaşamentul de Pompieri Reghin a fost solicitat să intervină pentru
deblocarea uşii unui apartament de pe
strada Rodnei. O autospecială de lucru
cu apă și spumă s-a deplasat de urgenţă
la locul solicitării. S-a intervenit pentru deblocarea uşii apartamentului, în
interior aflându-se o persoană de sex
feminin, în vârstă de 68 ani, conștientă,
care era căzută și care necesita asistență
medicală.
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Andrei Enyedi între a fi sau a nu fi la Avântul Reghin
Aflat în vacanţă, antrenorul principal al CSM Avântul Reghin Andrei Enyedi din ultimele patru sezoane, a vorbit despre posibila sa
demisie de la conducerea echipei,
dar şi evoluţia jucătorilor săi din
prima jumătate a acestui sezon
competiţional, respectiv intenţiile
de schimbare în lotul acesteia.
Rep: Cum descrieţi evoluaţia echipei
CSM Avântul Reghin în prima jumătate a acestui sezon competiţional de Liga
a III-a?
Andrei Enyedi: La finalul celor 13 etape
disputate până acum ne situăm pe un
loc 11 din 14 echipe. Mă declar nemulţumit de poziţia ocupată actualmente
în clasament, însă în contextul în care
am la dispoziţie un lot de jucători tineri
lipsiţi de experienţa necesară evoluţiilor la acest nivel competiţional eu cred
că suntem în grafic şi ne situăm la doar
4 puncte distanţă de obiectivul stabilit,
clasarea în primele 8 echipe ale seriei.
Rep: Din afirmaţiile dumneavoastră,
reiese că obiectivul echipei pentru acest
retur de campionat va fi menţinerea în
liga a III-a şi implicit o clasare în primele opt echipe ale seriei. Credeţi că
este posibil îndeplinirea lui în condiţiile
menţionate?
Andrei Enyedi: Am încredere în potenţialul acestor băieţi tineri pe care îi
antrenez, iar dacă vom avea parte de linişte şi stabilitate la nivelul lotului prin
păstrarea şi simultan îmbunătăţirea
valorică cu aducerea a 2-3 jucători experimentaţi şi de calitate care să corespundă potenţialului nostru financiar,
sunt convins că obiectivul stabilit poate
fi atins. Asta depinde şi de liniştea fi-

nanciară conferită de conducerea clubului, fapt pe care însă nu vreau să pun
accentul foarte tare, însă susţin că fără
motivaţie financiară nu se poate face
performanţă cu aceşti jucători tineri.
Nu o spun ca să bravez, dar ne situăm
printre primele trei echipe din serie ca
şi medie de vârstă şi asta m-a împins ca
în multe partide din acest tur de campionat să folosesc jucători născuţi în
anii 1995-1996 fiindcă nu am avut la
dispoziţie alţi jucători. Sunt un antrenor modest şi simt că pot să îmi ating
obiectivele propuse chiar şi aşa, fiindcă
sunt la echipă de mai bine de patru ani,
iar asta dovedeşte că aici există un plan
pe termen lung şi nu ceva pe termen
scurt. La Reghin ne dorim o pepinieră
de jucători tineri şi talentaţi şi tocmai
de aceea fiecărui jucător pe care l-am
adus la echipă i-am oferit contracte de
2-3 ani tocmai pentru a crea omogenitate şi a-i putea creşte valoric, iar astfel
în viitor să avem şansa de a ne finanţa
din vânzarea de jucători. Pentru asta
avem nevoie de linişte şi stabilitate financiară oferită de finanţatorii echipei,
dar şi oficialităţile locale cu care până
acum am avut o relaţie profesională excelentă, chiar dacă uneori au fost unele
inerente probleme.
Rep: Aminteaţi de schimbări la nivelul
lotului de jucători. Aţi putea nominaliza care sunt posturile deficitare?
Andrei Enyedi: Pentru sistemul tactic
3-5-2 folosit de mine consider că actualul lot trebuie îmbunătăţit cu un jucător
pe axul central în faza defensivă, dar
şi un atacant de careu care să ne ofere
siguranţa pe faza ofensivă, respectiv cu
un jucător de bandă dreapta. Pe lângă aceste schimbări de lot, la finalul
acestui tur de campionat, Consiliul de

„.. mă aştept la înlocuirea

mea din din funcţie. Până
la ora actuală nu s-a luat
o decizie exactă în acest
sens...

„

Administraţie al clubului s-a arătat nemulţumit de prestaţia echipei şi mă aştept la o posibilă înlocuire din funcţie
a mea. Până la ora actuală nu s-a luat o
decizie exactă în acest sens, însă dacă
se va concretiza acest fapt, voi accepta
decizia conducerii şi voi rămâne la dispoziţia clubului în continuare fiindcă
aici e munca mea din ultimii patru ani.
Rep: Care credeţi că ar putea fi posibilul dumneavoastră înlocuitor?

Alina Casoni: Totul a început din curiozitate şi din dorinţa de a face ceva diferit. Îmi place să fac tot timpul lucruri
pe care alte persoane nu le fac. Cum
nu multe domnişoare practică această
“meserie” pot să spun că asta m-a determinat să urmez această cale.

diferenţe între fete şi băieţi, pentru că o
fată se poate descurca la fel de bine în
acest domeniu precum un băiat. Nu am
o părere bună despre persoanele care
fac aceste trimiteri. Mai degrabă cred
că aceste persoane nu acceptă egalitatea
între femeie şi bărbat.

Rep: Ce părere au avut familia, prietenele tale când au auzit că te-ai făcut

cu persoane cu caractere diferite şi învăţ de fiecare dată ceva nou. Prin activitatea de arbitraj pot să-mi clădesc un
caracter mai puternic.
Rep: Dacă ar fi să alegi, ce ai alege: să
joci un meci de fotbal ori un meci arbitrat de tine?
A.C: Pentru că îmi place fotbalul foarte
mult, sincer, aş alege să joc un meci de

Rep: Ce calităţi sunt necesare pentru a
deveni un bun arbitru?
A.C: Eu cred că în primul rând ai nevoie de putere de concentrare în condiţii
de stres. Mai este nevoie de ambiţie,
eleganţă, bun-simţ, încredere şi nu în
ultimul rând răbdare şi multă muncă.
Rep: Ce meciuri arbitrezi, unde ai arbitrat până acum?
A.C: De curând am obţinut categoria I,
asta însemnând că am şansa să primesc
meciuri la Liga a IV-a. Am până acum
23 de meciuri la Juniori, Liga VI şi Liga
V, în Târgu-Mureş, sate precum Aluniş, Brâncoveneşti, Dedrad, Jabeniţa,
Chibed, Livezeni, Gălăţeni, Ghindari,
Bereni, Miercurea Nirajulu, Sângeorgiu
de Mureş, etc.
Rep: Ce părere ai despre faptul că, pe
stadioanele din România, de multe ori,
fetele-arbitrii sunt trimise “la cratiţă”?
A.C: Nu înţeleg de ce oamenii fac aceste

arbitru?
A.C: Familia mi-a fost în mare parte
alături. Mama are o frică sau o reţinere
de fiecare dată când trebuie să merg la
un meci pentru că mi-a fost alături la
câteva meciuri şi a asistat din păcate la
injuriile, ameninţări şi proteste împotriva brigăzii. Prietenele mă susţin şi
ele.
Rep: Ce-ţi place cel mai mult în activitatea de arbitraj?
A.C: Îmi place faptul că interacţionez

A consemnat Dragoş PUIA

Andrei Enyedi: Aşa cum susţineam anterior, până acum nu s-a luat o decizie
exactă în privinţa acestei chestiuni, însă
sper ca şi până la reunirea lotului de jucători, stabilită pentru data de 19 ianu-

Alina Casoni, între fotbal, arbitraj şi facultate

Rep: Cum a început cariera ta in arbitraj? Ce te-a determinat să urmezi
această cale?

arie să aflu dacă voi rămâne şi în retur
antrenorul principal al echipei. Dacă
se va confirma schimbarea mea din
funcţie, eu vreau să rămân la dispoziţia clubului şi să îi ofer posibilului meu
înlocuitor toate informaţiile necesare
despre lotul de jucători, însă personal,
cunoscând problemele financiare ale
clubului, consider că sunt slabe şansele
ca şi echipa să aibă un antrenor nou din
retur. Totuşi să nu uităm că sunt singurul antrenor cu licenţă A din Reghin,
iar aducerea unui antrenor din afara
oraşului ar însemna unele cheltuieli suplimentare pentru conducerea clubului
care şi aşa este greu încercată.

fotbal apoi aş alege să arbitrez. Dar asta
depinde şi de meciul pe care l-aş avea
de arbitrat.
Rep: Arbitrii de fotbal sunt mai mereu
contestaţi. Pe tine te-a apostrofat vreun
fotbalist? De altfel, ți se pare că față de
tine sunt mai duri când ei presupun că
faci o greșeală de arbitraj?
A.C: Da, mai mereu se întâmplă ca un
fotbalist să mi se adreseze mai dur sau
să apostrofeze doar pentru simplul fapt
că sunt fată. Şi fiind la început nu fac

greşeli voite. Greşelile se fac din lipsă de
experienţă, din lipsa de concentrare, nu
din cauza că nu ştiu Legile jocului.
Rep: Cum ai trăit experiența primului
meci arbitrat?
A.C: Primul meu meci a fost un meci
greu şi a fost la Liga VI. Îmi amintesc că
atunci am îmbrăcat pentru prima dată
un echipament de arbitru, deşi îl aveam
demult acasă, nu l-am probat. Am ieşit
din vestiare împreună cu colegii mei
care m-au ajutat foarte mult prin gestică să iau decizii corecte în acel meci
de debut. Aveam emoţii, dar am reuşit
să mi le stăpânesc şi în acest fel am reuşit să fac un meci destul de bun, primind nota 8 din partea observatorului,
ceea ce înseamnă o notă foarte bună.
Din partea publicului am avut câteva
observaţii jignitoare, dar jucătorii ambelor echipe au înţeles că pentru mine
e primul meci, iar la finalul jocului am
primit chiar felicitări din partea lor.
Rep: Ce mai faci înafară de arbitraj?
Te vezi făcând o adevărată carieră din
această meserie sau rămâne un job
part-time și/sau un hobby?
A.C: În afară de arbitraj mai fac şi facultate, iar pe lângă asta practic şi fotbalul.
Îmi doresc să-mi fac o adevărată carieră
din această meserie şi mă văd arbitrând
la un nivel mai înalt.
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Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale

SC Mirdatod Prod SRL; Ibăneşti, nr. 273; telefon fix 0265-538055; fax 0265-538055
mobil 0732-409508, e-mail: mirdatod@yahoo.com, www.mirdatod.ro

Centrul Sportiv„Laurentia”

situat în cartierul
Făgăraşului vă oferă zilnic:

curs de înot
aquagym
pilates
step
stretching
înot pentru bebeluşi
aerobic
saună finlandeză uscată
Înscrieri şi abonamente la tel.:
0740/ 703.599
0742/ 918. 797
0365/ 486. 879

,
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Cum alegem ferestrele termopan potrivite pentru locuinţă?
Confortul locuinţei noastre reprezintă
o prioritate. Din acest motiv atât economisirea energiei termice cât şi asigurarea izolaţiei fonice reprezintă o necesitate în aceste timpuri.
Însă, până la a cumpăra un anumit produs în materie de tâmplărie este important să cunoşti produsul, să nu te aventurezi în alegerea acestuia şi să analizezi
lista de preţuri.
„Putem să cumpărăm un produs bun la
un preţ mai mic, nu este neapărat nevoie să cumpărăm numele, marca. Calitatea unui geam termopan se va vedea
în 10-15 ani. După această perioadă se
va vedea dacă este bun, dacă este rigid,
dacă crapă ori îşi schimbă culoarea”
Firma noastră, situată în Reghin, strada
Gării, nr.16, având o experienţă de 7 ani
pe piaţa din acest domeniu, comercializează ferestre şi uşi din profile cu tradiţie, testate şi viabile”ne-a declarat Tudor
Baciu, reprezentant al firmei Polystar.

Lipsa de informaţie este cauza
alegerilor greşite
În calitate de cumpărător este esenţial
să cunoşti ceea ce vrei să achiziţionezi
pentru a nu intra în capcană. Anumiţi
producători se folosesc de nume pentru a putea câştiga cât mai mulţi bani
pe un anumit produs. Există şi oamenii cu bani care-şi permit orice, fără a
mai face calcule sau a se documenta.
Este important înainte de a cumpăra
un produs să compari raportul de preţ/
calitate, dar şi produsele între ele, să nu
aleagă nici produsul cel mai scump, dar
nici cel mai ieftin „Documentarea îna-

inte de a cumpăra un produs este foarte
importantă. Întotdeauna mi-am învăţat
clienţii să se intereseze, să verifice produsul pe care şi-l doresc, să ceară opinii
de la alţi clienţi care l-au folosit” menţionează Tudor Baciu.
Deseori clienţii nu sunt corect

informați, pentru că unele lucruri sunt
transmise din auzite și uneori aceste
lucruri eronate sunt luate de bune. De
aceeea, atunci când ne dorim o tâmplărie termopan o putem cumpăra foarte
scump datorită numelui, însă calitatea
poate fi de multe ori echivalentă ori mai
slabă cu al unui profil care nu are acelaşi renume.

Cereţi mereu factură
Cei care doresc să își cumpere ferestre
să fie atenți cu cine optează să lucreze.
Este foarte important ca fiecare client

care doreşte să cumpere tâmplărie termopan, să încheie un contract de vânzare cumpărare „Cu fiecare client semnăm un contract, indiferent de numărul
ferestrelor cumpărate unde este specificată şi garanţia. La produsele standard
oferim o garanţie de cinci ani, iar la

produsele de top se oferă zece ani garanţie. În preţul de achiziţie este inclusă demontarea şi montarea ferestrelor,
service pe perioada garanţiei. Îndemn
clienţii să ceară de fiecare dată factură
şi chitanţă pentru că fără aceste lucruri
nu poţi să-i faci nimic producătorului,
nu poţi dovedi că ai cumpărat de la el”
a specificat Tudor Baciu. Foarte important pentru clienţi este şi seriozitatea
şi respectarea termenelor date. „Firma
noastră oferă aproximativ 15 zile termen de execuţie, pentru a-şi putea respecta contractele şi astfel să continuăm
să ne ţinem de cuvânt în faţa clientului.

Contează foarte mult seriozitatea motiv
pentru care sunt de părere că în acest
domeniu 80% este încredere. Este important să-i asiguri clientului service-ul
în cel mai scurt timp” este de părere reprezentantul firmei Polystar.

Reclama este sufletul comerţului
Competiția a crescut mult pe piața
termopanelor, iar producătorii oferă
prețuri din ce în ce mai bune. Nu trebuie să vă mire că puteți găsi termopane
de calitate la prețuri foarte accesibile. Un amănunt care nu trebuie trecut
cu vederea este reclama şi importanţa
acesteia. „Lumea trebuie să ştie că exişti
ca firmă, ca producător şi din acest motiv reclama este foarte importantă. Cel
mai bun mod de a te face cunoscut şi
de a aduce în faţa clienţilor oferta ta şi
de a-l face să cunoască firma, este reclama. Nu o să mergi din casă în casă
pentru a promova produsul ci, ideal ar
fi, să apelezi la o televiziune, un radio
sau un ziar fiind cel mai bun mod de a
promova firma” a declarat Tudor Baciu.
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Postul de Poliţie de la Petelea a fost renovat

Sediul Postului de Poliţie Petelea a fost
marţi, 20 ianuarie 2015 gazda unei
conferinţe de presă pe tema proiectului
finalizat „Promovarea conceptului de
poliţie de proximitate în zonele rurale,
cu accent pe comunităţile de rromi şi
alte comunităţi defavorizate din punct
de vedere socio-economic” derulat în
parteneriat cu Confederaţia Elveţiană.
Proiectul este implementat prin două
microproiecte – Îmbunătăţirea serviciilor de ordine şi siguranţă publică, în
comunele Petelea şi Ernei.
Au participat comisar şef de poliţie
Câmpean Alexandru – adjunct al şefului IPJ Mureş, comisar şef Bândilă Ste-

lian – Şef Secţia de Poliţie Rurală nr.8
Petelea, agent principal Damian Remus
– Şef Post Poliţie Petelea, subcomisar
de poliţie Frandeş Carmen - ofiţer responsabil cu implementarea şi accesarea
fondurilor europene nerambursabile
la nivelul IPJ Mureş, subcomisar de
poliţie Bobei Marian – ofiţer responsabil cu implementarea şi monitorizarea
proiectului şi Pădurean Sorin – primar
comuna Petelea
Obiectivul general al microproiectului
este îmbunătăţirea gradului de siguranţă publică în aceste două comune.
În acest sens a fost elaborarat un plan
local de ordine şi siguranţă publică, s-a

renovat şi reamenajat Postul de Poliţie
din Petelea, fiind dotat cu echipamente
utile serviciului poliţienesc.
Valoarea totală a microproiectelor este
de 14000 franci elveţiei, sumă care reprezintă fonduri nerambursabile. Din
bugetul total, un procent de 85% este
oferit de partea elveţiană, restul de 15%
fiind acoperit din bugetul de stat.
La Postul de Poliţie din Petelea, din bugetul alocat, s-au efectuat lucrări de renovare şi reamenajare a spaţiului interior, şi-anume amenajarea camerelor de
anchetă, amenajarea unui spaţiu pentru
consilierea persoanelor şi renovarea celorlalte spaţii interioare. Pe de altă parte, s-au achiziţionat echipamente utile
desfăşurării activităţii poliţieneşti, cum

ar fi un aparat de măsurare a nivelului
de alcool în aerul expirat, un aparat de
vedere nocturnă, un aparat foto digital, un laptop, un videoproiector şi un
ecran de proiecţie mobil.
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Francul elvețian, la un nivel record. Euro trece pragul de 4,5 lei, dolarul
crește semnificativ

Leul s-a depreciat semnificativ faţă de
cele mai importante valute. Francul
elveţian a fost cotat de Banca Centrală la 4,3287 euro și dolarul continuă să
crească. Cursul anunţat de BNR pentru
dolar a urcat joi, 15 ianuarie la 3,8510
lei, în timp ce cursul pentru euro a depăşit pragul de 4,5 lei, cel mai ridicat
din ultima săptămână.
Saltul brusc al francului se petrece ca
urmare a unei decizii a Băncii Centrale a Elveției de a renunța la plafonul
minim de 1,2 franci pentru un euro.
În aceste condiții, francul sare “peste
noapte” de la cursul de 3,74 de miercuri la un curs de aproape 5 lei pentru
un franc. Foarte mulți români sunt
împrumutați în franci elvețieni, iar deprecierea leului în raport cu francul îi
afectează în mod serios.
Din totalul românilor care au cre-

dite, 5% sunt împrumutați în franci
elvețieni, spune consilierul BNR Adrian Vasilescu.
Pe piața interbancară, francul elvețian a
ajuns chiar la 6,5 lei pentru un franc

„Este o veste foarte neplăcută pentru zecile de mii de creditați în franci
elvețieni”, spune avocatul Adrian Cuculis, specializat în procese legate de abuzurile băncilor.
Depreciere de 30% față de euro
Francul elveţian s-a apreciat joi cu 30%
faţă de euro, atingând un nivel record,
după ce Banca Centrală a Elveţiei a
decis să renunţe la plafonul minim de
schimb valutar, considerând că existenţa sa nu mai este justificată, potrivit

Poliţişti trimişi în judecată pentru infracţiuni de corupţie

Procurorul din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Gheorgheni a întocmit rechizitoriul prin care a dispus
trimiterea în judecată a inculpaţilor
V.M. şi Ş.G., agenţi poliţie în cadrul
I.P.J. Harghita –Poliţia Municipiului
Gheorgheni, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, funcţionarul
public a obţinut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din
Codul Penal.
Cazul a fost instrumentat la nivelul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Gheorgheni împreună cu Direcţia Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Harghita.
În fapt, în vara anului 2013, cei doi
poliţişti, în calitate de agenţi de poliţie
din cadrul Poliţiei Municipiului Gheorgheni – Biroul Ordine Publică, au oprit
pentru control un autocamion încărcat
cu material lemnos. Deşi au constatat
că nu existau documente legale pentru
marfa transportată, agenţii de poliţie
nu au luat măsurile legale ce se impun,
în sensul confiscării şi aplicării unei

sancţiuni contravenţionale.
Prin modul defectuos în care şi-au îndeplinit atribuţiunile de serviciu, s-a
cauzat o pagubă Primăriei Municipiului Gheorgheni şi Ministerului Finanţelor Publice, către care s-ar fi virat
sumele de bani provenite din valorificarea materialului lemnos şi din încasarea amenzii. Totodată, s-a asigurat
proprietarului autocamionului un folos
necuvenit, respectiv lemnul transportat
ilegal.
Poliţiştii au fost cercetaţi în stare de libertate.
În cauză, lucrătorii Serviciului Judeţean
Anticorupţie Harghita au desfăşurat
activităţi de cercetare penală în baza
ordonanţelor de delegare emise de procurorul de caz.
Facem precizarea că această etapă a
procesului penal reprezintă, conform
Codului de Procedură Penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare,
situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au reţinut-o pentru 24 de ore
pe Daniela Năstase, pentru trafic de
influenţă şi vor cere joi Tribunalului
Bucureşti arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile, scrie MEDIAFAX.

a acceptat ca, în schimbul sumei de
11.000 de euro, să intervină pe lângă
un coleg de la Serviciul Spaţiu Locativ,
pentru ca acesta să înregistreze cinci
dosare cu solicitarea de acordare a unor
apartamente ANL ale unor persoane
recomandate de denunţător, fără ca
solicitanţii să fie prezenţi personal, aşa
cum impun dispoziţiile legale. Pentru
acest „serviciu”, Daniela Năstase intenţiona să ofere celuilalt funcţionar 1.000
din cei 11.000 de euro ceruţi. Daniela

Mediafax.
Francul se tranzacţiona la 92 de centime pentru un euro la Londra, la 9:53,
după ce a atins nivelul record de 85,17
centime pentru un euro, relatează Bloomberg.
De asemenea, moneda elveţiană a crescut cu 26% faţă de dolar, la 81 de centime pe unitate.
Banca Naţională a Elveţiei a decis joi să
renunţe la plafonul cursului de schimb
de minimum 1,2 franci pe euro, măsură pe care instituţia a adoptat-o în luna
septembrie 2011, pentru a proteja economia elveţiană de criza datoriilor suverane din zona euro.
Sunt 75.412 de persoane fizice care au
credite în franci elveţieni, iar 95% din
împrumuturi sunt concentrate la şase
bănci.
Guvernul a aprobat în vara anului tre-

cut o Ordonanţă de Urgenţă pentru
restructurarea creditelor care acordă
persoanelor fizice o reducere fiscală
dacă acestea beneficiază de scăderea
dobânzii de către bancă cu până la 35%
pentru o perioadă de doi ani.
Una dintre condiţii este ca venitul persoanelor care solicită restructurarea să
nu depăşească 2.200 lei brut pe lună.
Deducerea fiscală din venitul lunar impozabil a fost stabilită la 900 de lei şi
se aplică după perioada de doi ani de
restructurare a creditului. Ordonanţa
s-a dovedit însă neatractivă atât pentru bănci, cât şi pentru clienţi, astfel că,
potrivit unor surse din sistemul bancar,
până la începutul acestui an nu au fost
înregistrate restructurări de credite pe
baza actului normativ.
Sursa: Realitatea.net

Noi amenzi pentru şoferi din
februarie
Normele de aplicare pentru modificările propuse de către Direcția Rutieră, în
luna septembrie a anului trecut, referitoare la scaunele pentru copii și portul
centurii de siguranță, au trecut, joi de
Executiv. Noile prevederi referitoare la
transportul minorilor vor intra în vigoare în 30 de zile de la momentul publicării lor în Monitorul Oficial, adică
începând cu data de 6 februarie 2015.
Luna februarie vine cu o serie de noi
amenzi pentru participanții la trafic.
Copiii mai înalţi de 135 de centimetri
pot sta pe orice scaun din spate, dacă
poartă centura de siguranţă a maşinii.
Şoferul este obligat, însă, să le pună în
vedere pasagerilor că trebuie să îşi prindă centurile când se află în autovehicul.
Nerespectarea acestor reguli introduse
recent va fi sancţionată cu până la cinci
puncte de amendă. Asta înseamnă, în
bani, că amenda ar putea ajunge la 450
de lei - cam cât ar costa, de fapt, un sca-

un pentru bebeluşi.
Potrivit noilor reguli, este obligatoriu
ca dispozitivele de fixare în scaun să fie
omologate şi adecvate pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Obligaţiile
privind dispozitivele de fixare nu se
aplică atunci când este vorba de maşini
destinate transportului public de persoane sau de taxiuri. Totuşi, este obligatorie supravegherea copilului de către o
altă persoană în afară de şofer.
Obligaţia folosirii dispozitivului de fixare sau a centurii de siguranţă nu se
aplică dacă minorul este scutit de un
medic de la purtarea sistemelor de siguranţă. Copiii pot fi transportaţi în
această situaţie doar pe scaunele din
spate şi dacă au mai puţin de trei ani,
trebuie supravegheaţi de o altă persoană în afara de şofer.

Năstase i-ar fi promis denunţătorului
că intervine la persoane cu putere de
decizie din Primăria Sectorului 2, pentru ca cererile privind acordarea de locuinţe ANL să fie aprobate, garantând
în acest sens.

CASETA REDACŢIEI

Şefa Serviciului resurse umane de
la Primăria Sector 2, reţinută. A
luat mită 11.000 de euro

Potrivit ordonanţei de reţinere, în noiembrie 2014, la propunerea unei persoane, denunţătoare în cauză, Daniela
Năstase, şefa Serviciului resurse umane
de la Primăria Sectorului 2 Bucureşti,

Sclavie sexuală în statul islamic
Până acum, sute de minore au fost răpite din Yazidi, Irak, de extremişti şi
vândute membrilor ISIS. Tinerele erau
vândute ca şi sclave sexuale, bătute şi
ţinute prizoniere. Din păcate, multe dintre ele se sinucid din cauza asta.
Peste 300 de femei au reuşit să fugă din
lagărul jihadiştilor, însă multe altele au
rămas captive şi trăiesc un coşmar zi de
zi. Luna, o tânără capturată în vârstă
de de 20 de ani, care ulterior a scăpat,

a povestit cum Jilan, o fată de de 19 ani,
s-a sinucis. „Eram 21 de fete în cameră, două dintre ele foarte tinere, 10-12
ani. Într-o zi ni s-au dat haine sumare
pentru a face dansuri. Jilan s-a sinucis
în baie. Şi-a tăiat venele şi s-a spânzurat. Era foarte frumoasă. Cred că ştia
că urma să fie luată de un bărbat şi de
aceea s-a omorât”, a mărturisit tânăra.
Statul Islamic este o grupare sunită insurgentă afiliată la al-Qaida, activă în
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Ovidiu Marian „Un consilier trebuie să facă lobby pentru cetăţeni”

Ovidiu Marian, consiler local
PSD în cadrul Consiliului Local
Reghin, se află la cel de-al doilea
mandat, astfel că putem spune
că are experienţă în tot ce implică această funcţie.
Rep: Spuneţi-ne câteva lucruri despre
rolul consilierului local!
Ovidiu Marian: Rolul consilierului
local este de a ajuta cetăţenii, de a le
asculta problemele. Un consilier trebuie să facă lobby pentru cetăţeni. Sunt
persoane care ne contactează semnalându-ne anumite probleme, dar sunt
multe lucruri pe care, din calitatea de
consilier le observi singur. Şi-atunci le
expui în faţa conducerii administraţiei
publice locale pentru a găsi o rezolvare.
Activitatea de consilier local nu se rezu-

mă doar la şedinţele de Consiliu Local.
Rep: Au existat proiecte iniţiate de
dumneavoastră?
O.M: Am avut intenţia de a iniţia un
proiect de hotărâre, cu referire la întreţinerea faţadelor din centrul municipiului Reghin şi nu numai. Motivul este
că mi-am dorit să nu mai existe posibilitatea unor accidente din cauza faţadelor deteriorate. Am crezut că există
oportunitatea prin care Consiliul Local
să înfiinţeze un cont în bugetul local,
să aprobe o sumă de bani pentru asemenea intervenţii. Legislaţia este foarte
sofisticată, strictă şi cu anumite interpretări, astfel că acest proiect a rămas
doar la nivel de discuţie. Eu vreau ca în
acest an să iniţiez acest proiect pentru
că sunt anumite clădiri care pun în pe-

ricol viaţa cetăţenilor.
Nu mă refer aici la clădirile care sunt în
proprietatea primăriilor, ci la acele clădiri, proprietate privată. Ar fi bine dacă
s-ar putea face acest lucru, pentru că
deşi se aduc tot felul de înştiinţări din
partea administraţiei publice locale cu
obligativitatea de execuţie a unor lucrări, sunt persoane care pur şi simplu
nu au posibilitatea. Dacă există anumite persoane care locuiesc de exemplu pe
zona centrală şi nu au posibilitatea financiară să facă o intervenţie la clădire,
este greu să-l determin pe omul respectiv să facă o lucrare pe care nu o poate
executa din punct de vedere financiar.
Trebuie găsită soluţia prin care intervenţia noastră să fie potrivită.
Rep: Faceţi parte din comisia de urbanism?
O.M: Da, sunt preşedintele comisiei de
urbanism din cadrul Consiliului Local
Reghin. În cadrul comisiei se poartă
discuţii legate de problemele specifice
legate de urbanism cum ar fi clădiri,
terenuri, teritoriu, construcţii, subiecte
ce sunt analizate mai atent de comisia
noastră. Dar asta nu înseamnă că nu
sunt în atenţia noastră şi celelalte puncte de pe ordinea de zi legate de sport, de
avizele economice sau alte aspecte.
Chiar la propunerea mea, acum toate

comisiile de lucru din cadrul Consiliului Local au în discuţie toate punctele
de pe ordinea de zi înainte ca acestea să
fie votate în şedinţă.
Rep: Sunt în ultima perioadă foarte
multe proiecte privind trecerea anumitor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reghin.
O.M: Este necesară reglementarea juridică a tuturor terenurilor şi construcţiilor aparţinătoare sau neaparţinătoare
municipiului Reghin şi al persoanelor
private. Asemenea lucrări de evidenţiere juridică a terenurilor şi clădirilor nu
s-au făcut de mult timp, motiv pentru
care pe ordinea de zi apar atât de multe
puncte cu acest specific.
Există acum posibilitatea de cumpărare
a terenurilor de către persoanele private
care au clădiri, iar terenul este al statului român. Se fac evidenţieri, se trec de
pe statul român în proprietatea privată
a municipiului Reghin şi-apoi se pot
vinde prin diferite proceduri cum ar fi
licitaţia ori vânzarea directă.

Codruţa POP

În 10 unităţi de învăţământ din judeţul Mureş vor continua lucrările
de reabilitare şi modernizare

În urma sesiunii de depunere a cererilor de finanţare lansată de Agenţia
pentru Dezvoltare Regională „Centru”
în luna martie 2014, Consiliul Judeţean
Mureş a organizat sesiuni de informare
pentru potenţialii beneficiari ai fondurilor destinate proiectelor de investiţii
în infrastructura educaţională, îndemnând autorităţile publice locale, care au
îndeplinit condiţiile de eligibilitate, să
depună cereri de finanţare.
Astfel, în zece unităţi de învăţământ din

mediul urban şi rural din judeţ vor continua lucrările de reabilitare, extindere
şi modernizare. Contractele de finanţare au fost semnate în trimestrul IV al
anului 2014 şi au termen de finalizare
31 decembrie 2015. Localităţile beneficiare sunt: Tîrgu-Mureş la Colegiul
Naţional Alexandru Papiu Ilarian şi
Liceul Vocaţional de Artă, Sighişoara
la Colegiul Naţional Mircea Eliade, Iernut la Şcoala Generală din satul Sălcud,
Batoş la Şcoala Generală Mihail Câm-

peanu din Dedrad, Crăieşti la Şcoala
Generală, Gurghiu la Şcoala Generală,
Pogăceaua la Şcoala Generală Clasele I-IV Văleni, Sînpetru de Câmpie la
Şcoala Generală şi Voivodeni la Şcoala
Gimnazială. Valoarea totală a asistenţei
financiare nerambursabile se ridică la
suma de 7.178.256,64 lei.
Fondurile se alocă prin Programul
Operaţional Regional, Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infras-

Peste 2000 de cetăţeni străini înregistraţi în judeţul
Mureş

Serviciul pentru Imigrări al judeţului
Mureş a desfăşurat pe parcursul anului
2014 o serie de activităţi, potrivit competenţelor. Astfel, la sfârşitul anului
2014, în evidenţele Serviciului Imigrări
Mureş se aflau înregistraţi un număr de
2193 cetăţeni din state terţe şi cetăţeni
ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi
Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din
80 de ţări ale lumii.
Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi
în judeţul Mureş provin din: Ungaria
(364), Italia (318), Germania (244), Suedia (168), Republica Moldova (146),
Turcia (134) şi Olanda (102).
În ceea ce priveşte admisia în România
în anul 2014 au fost depuse 41 de cereri
pentru avizare de invitaţii, 21 în scop
de vizită şi 20 în scop de afaceri, dintre
care 35 au fost avizate pozitiv, iar 6 cereri au fost respinse.
Potrivit competenţelor, în anul 2014 au
fost primite 17 cereri pentru eliberarea
de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi, dintre care
14 au fost soluţionate favorabil întrucât
au fost îndeplinite condiţiile legale, iar
3 au fost soluţionate negativ.

În perioada analizată au fost primite la
ghişeul serviciului 654 cereri prin care
s-a solicitat prelungirea dreptului de
şedere temporară sau pe termen lung,
înregistrarea rezidenţei temporare sau
aprobarea rezidenţei permanente în
România, schimbare reşedinţă sau cereri de reîntregire a familiei, invitarea
în România a unor cetăţeni din ţări cu
potenţial migrator, obţinerea de autorizaţii de muncă pe teritoriul României,
etc., dintre care pentru state terţe un
număr de 240 cereri, iar pe spaţiul UE
şi SEE un număr de 414 cereri.
Ca urmare, au fost emise 652 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul
României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi pe termen
lung pe teritoriul României, certificate
de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de
rezidenţă temporară şi permanentă
pentru membri de familie ai cetăţenilor
români şi membri de familie ai cetăţenilor proveniţi din statele membre ale
Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi Confederaţiei Elveţiene.
44 cetăţeni străini cu muncă la negru în
judeţul Mureş

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale
a străinilor pe teritoriul României, a
muncii la negru, în anul 2014, lucrătorii Serviciului pentru Imigrări Mureş
au depistat cu şedere ilegală un număr
de 44 cetăţeni străini, dintre care 28 au
fost puşi în legalitate prin prelungirea
dreptului de şedere, iar 16 au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României prin
emiterea unor decizii de returnare sau
returnaţi direct la frontiera. Străinii
depistaţi provin din ţări ca: R.Moldova,
Turcia, Canada, Serbia, S.U.A., Tunisia,
Ucraina, Israel, Brazilia, Filipine, Senegal, Camerun, India. Persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional,
fiind aplicate amenzi contravenţionale
în suma totală de 17900,00 lei.
În evidenţele serviciului figurează un
număr de 29 străini faţă de care s-a început urmărirea penală pentru infracţiuni comise în special pe linie de circulaţie şi în domeniul economic.

tructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă din cadrul POR 2007-2013, în urma realocării unor fonduri de la alte programe
operaţionale. În acordarea fondurilor
s-au luat în calcul proiectele mature
derulate de beneficiari, pentru care a
existat contract de lucrări, însă din cauza lipsei fondurilor investiţia nu a putut
fi finalizată.

ŞTIRI
Tânăr din Gurghiu arestat pentru şantaj
În data de 19 ianuarie, poliţiştii Postului de Poliţie Gurghiu au reţinut
pentru 24 de ore, un tânăr de 24
ani din comuna Gurghiu, pentru
săvârșirea infracțiunii de șantaj.
Tânărul de 24 de ani, în perioada
octombrie 2014 – ianuarie 2015, a
constrâns trei persoane să-i remită
diferite sume de bani sub formă de
taxă de protecție. Victimelor le erau
solicitate sume de bani între 50 şi
1000 de lei.
Postul de Poliţie Gurghiu continuă cercetările, cu autorul în stare
de reținere, urmând a fi prezentat
instanței de judecată cu propunere
de arestare preventivă, sub aspectul
săvârșirii infracţiunii de şantaj în
formă continuă.
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Alergie sau intoleranţă?
Auzim tot mai des de oameni care au
reacţii alergice la unele alimente pe care
le consumă. Uneori aceste reacţii apar
devreme în copilărie, alteori apar la o
vârstă mai înaintată. De regulă în cele
mai multe din cazuri copiii şi persoanele care au un istoric familial în acest
sens au şanse mai mari de a dezvolta
aceste reacţii. Indiferent de situaţie trebuie să le acordăm atenţie şi să le tratăm, dar mai întâi trebuie să le deosebim una de cealaltă pentru că de foarte
multe ori sunt confundate:
Alergiile alimentare apar atunci când
sistemul imun reacţionează la un produs ( de obicei o proteină) şi o consideră
dăunătoare. În acest caz se declanşează

o serie de reacţii în lanţ în organism.
Simtomele pot apărea la câteva minute
după ingerare şi pot fi uşoare (simple
mâncărimi, roşeli) până la reacţii severe care pun viaţa în pericol.
Intoleranţa alimentară este diferită de
alergia alimentară. O intoleranţa apare atunci când organismul nu reuşeşte
să digere o substanţă dintr-un anumit
produs (de ex lactoza – un zahăr din
lapte). Simptomele intoleranţei pot fi:
crampe abdominale, balonare, diaree,
greaţă, sunt neplăcute, dar nu pun în
pericol viaţa.
Tipuri de alimente care provoacă alergii
alimentare:

Beneficiile ceaiului de ghimbir
Ghimbirul poate fi considerat un aliment minune pentru efectele sale asupra organismului uman. Pentru a prepara ceai de ghimbir avem nevoie de
un rizom pe care îl vom curăța și apoi
îl vom rade sau tăia mărunt. În principiu, pentru o cană de ceai ajung două
lingurițe de ghimbir ras. Această plantă
ne oferă o mulțime de beneficii în orice
anotimp, dar mai ales iarna.
Ceaiul de ghimbir ne poate ajuta să ne
îmbunătățim digestia, mai ales după
mesele îmbelșugate din timpul sărbătorilor de iarnă. Are efecte asemănătoare
cu multe dintre medicamentele utilizate pentru tratarea ulcerului, așadar
poate fi o bună soluție dacă aveți o astfel de problemă medicală.
Îmbunătățește circulația sângelui ceea
ce pe timp de iarnă este un lucru foarte
bun.
Ghimbirul este și un foarte bun antibiotic natural care poate fi folosit împo-

triva răcelii. Pe deasupra, ameliorează
simptomele alergiilor, dar are și un
efect antiinflamator.
Ceaiul de ghimbir vă poate ajuta să
slăbiți dacă este consumat înainte de
masă și deasemenea este foarte bun
pentru detoxifierea organismului.
Lupta cu stresul poate fi dificilă pentru unele persoane, însă ghimbirul ne
poate veni în ajutor și în acestă situație.
O ceașcă de ceai de ghimbir vă va ajuta sistemul nervos să se calmeze. Poate
fi folosit și ca un energizant, așadar vă
poate pune pe picioare imediat, încă de
dimineață, fără a avea nevoie de cafea
sau altceva.
Ghimbirul poate fi folosit și de către cei
care fac mult sport pentru că este util în
prevenirea apariției febrei musculare,
dar ajută și la protejarea articulațiilor.

Mai mult de 170 de alimente pot provoca alergii alimentare, cu toate acestea,
opt dintre ele apar în cele mai multe
din cazuri (90%). Acestea sunt: lapte,
ou, arahide, nuci, peşte, fructe de mare,
soia, grâu.
Viaţa normală şi dacă suferim de alergie
sau de o intoleranţă
Chiar dacă suferim de aceste reacţii
alergice nu înseamnă că viaţa noastră
nu poate să se desfăşoare în parametrii
normali şi să avem o alimentaţie adecvată. Însă, trebuie să fim foarte atenţi.
Alimentele la care avem alergie sau
intoleranţă trebuie evitate. Trebuie să
ne asigurăm că nici ustensilele cu care
gătim sau celelalte alimente din meniul
nostru nu au fost contaminate cu sub-

stanţele care ne fac nouă rău. Trebuie să
citim cu atenţie etichetele produselor
pentru a vedea exact ce conţin.
Uneori e greu să ne organizăm meniul, tocmai de aceea este bine să căutăm
cât mai multe informaţii cu privire la
afecţiunea de care suferim, cu ajutorul
specialiştilor în sănătate sau a cărţilor
de specialitate.
Alergiile şi intoleranţele trebuie tratate
cu seriozitate. Meniul trebuie să acopere toate necesităţile organismului cu
excepţia celor care ne fac rău, în cazul
acesta cele la care avem alergie ori intoleranţă.
ND Liana CONŢIU

Ştiaţi că...?
Ceaiul este a doua băutură consumată în lume, cantitativ, după apă
Strugurii sunt pe locul 3 în topul celor mai cultivate fructe din lume, după
banane şi portocale
Roşia şi dovleacul sunt considerate, din punct de vedere botanic fructe, şi nu
legume
Ceapa este cea mai întrebuinţată legumă din lume
Regina Egiptului Cleopatra, era atât de frumoasă datorită băilor pe care le
făcea în lapte de capră, cunoscut pentru calităţile antiinflamatorii ale pielii
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EVENIMENT

Încep târgurile de nunţi în Reghin

Târgurile de nunţi îşi deschid
porţile în următoarea perioadă,
iar cuplurile care urmează să-şi
unească destinele au ocazia de a
participa la câteva evenimente
dedicate organizării unei nunţi
aşa cum şi-au imaginat-o.
Primul târg de nunţi din acest an are loc
în perioada 23 - 25 ianuarie şi se desfăşoară la restaurantul AN.KA în sala de
nunţi din cartierul Unirii. Aici, viitorii

miri îşi pot alege cele mai bune oferte
pentru nuntă cum ar fi decoraţiuni,
aranjamente florale, rochii de mireasă,
servicii foto şi video, dar şi o varietate
de opţiuni pentru meniul de nuntă.
Următorul eveniment dedicat nunţilor
are loc la Hotel „Marion” (Pădurea Rotundă) şi se desfăşoară în perioada 6 – 8
februarie. Acest târg intitulat „Nuntă la
Castel” are deja o tradiţie în domeniu
aflându-se în acest an la cea de-a VI-a
ediţie. „Cu această ocazie veţi putea
admira ultimele noutăţi în domeniul

aranjamentelor florale, decoraţiuni şi
cele mai noi colecţii de rochii de mireasă, bijuterii şi invitaţii de nuntă. Tot
aici, puteţi descoperi ultimele noutăţi
în materie de sonorizări, echipamente
foto sau video, focuri de artificii, cosmetică, coafură, manichiură. Veţi avea
parte de o adevărată desfătare culinară în cadrul degustărilor cu produsele
cele mai reprezentative ale bucătăriei
ardelene combinate cu delicatese de
cofetărie şi savoarea celor mai premiate
vinuri” spun organizatorii. Pe parcursul expoziţiei vor întreţine atmosfera
unii dintre cei mai cunoscuţi artişti ai
momentului. La acest eveniment vă
aşteaptă multe surprize şi tombole cu
premii.
Sfârşitul de săptămână 20 – 22 februarie este destinat unui alt târg de nunţi
găzduit de această dată de restaurantul
Casablanca de pe strada Pandurilor, la
ieşirea din Reghin către Topliţa. Şi aici,
organizatorii au vastă experienţă în domeniul organizării evenimentelor de
profil. Fiecare expozant se va strădui să
ofere un plus valoare expoziţiei la care
participă oferindu-vă idei originale de
organizare.

Dacă v-aţi hotărât să vă căsătoriţi, aceste târguri sunt menite să vă uşureze
pregătirile premergătoare nunţii prin
oferte diversificate.

Codruţa POP
foto: Ionuţ Cioloca

