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Mereu am considerat că luna fe-
bruarie e o lună de tranziţie. E luna 
care ne trezeşte din frenezia sărbă-
torilor de iarnă pentru a ne plasa în 
dulcele început al primăverii. Oare-
cum o lună fără cap şi fără coadă. 
Singura ei scuză e că e mai scurtă 
decât suratele ei. Se pare că la fel ca 
mine au gândit mulţi alţii. De aici a 
apărut o misiune care i-a fost pusă 
în cârcă acestei luni. A fost însăr-
cinată să se ocupe de dragoste. O 
misiune deloc uşoară dealtfel. Fie că 
privim spre autohtonul Dragobete 
fie că ne uităm peste ocean la stră-
lucitorul Valentin, în acestă lună in-
spirăm parfum de îndrăgosteală. O 

fi de bine? O fi de rău? Asta depinde 
de fiecare dintre noi. Se spune că 
dragostea se potriveşte celor tineri. 
Aşa e, ei sunt cei care o ştiu arăta cu 
pasiune şi cu naturaleţe. Însă se mai 
spune şi că dragostea nu are vârstă. 
La fel de adevărat. Indiferent de vâr-
sta pe care o avem, indiferent de cu-
rajul sau timiditatea care ne caracte-
rizează, dragostea face mereu parte 
din viaţa noastră.
Haideţi aşadar să ne bucurăm de 
frumuseţea lunii februarie! Tinerii 
să-şi strige în gura mare iubirea pe 
drum şi să înţeleagă că ea e cea care 
le va lumina întreaga viaţă! Adulţii 
să nu uite că dragostea a fost cea 

care le-a aşternut o potecă luminoa-
să care le-a deschis mai apoi ochii 
pe întortocheatul drum al vieţii! 
Vârstnicii să privească cu duioşie 
la cei care le-au fost alături o viaţă 
întreagă şi să-şi amintescă cu blân-
deţe că tot dragostea a stat la temelia 
unei vieţi împlinite!

Şi uite aşa….ne dăm seama cu toţii 
cât de frumoasă e luna februarie…

Editorial
Daţi o şansă lunii februarie!

de Smaranda PUŞCAŞ
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Cozile de tiruri de la Kastamonu îngreunează traficul Jurnal de reporter (II)

Trec zilnic pe strada Ierbuş, zona Kas-
tamonu. De nenumărate ori întâlnesc 
în calea mea un şir lung de TIR-uri 
încărcate cu material lemnos. Nu m-ar 
deranja cu absolut nimic, dacă ar şti să-
şi respecte colegii de trafic. Coada lun-
gă de sute de metri se instalează destul 
de des, mai ales după-amiaza.
 
Dacă aţi trecut de câteva ori prin zona 
Kastamonu, în drum spre Solovăs-
tru v-aţi „lovit” cu siguranţă cel puţin 
odată de aceste cozi interminabile care 
devin enervante şi fără să vrei scapi o 
înjurătură, indiferent cât ai fi de calm. 
Problema apare în momentul în care 
acestea staţionează chiar în curbă, fără 
a lăsa spaţiu suficient între ele, astfel că 
o bandă de circulaţie este mereu ob-
strucţionată.
Cred că încep să fac alergie când văd 
TIR-uri. Nu de alta, dar mă ia cu căl-
duri în fiecare zi când merg de la mun-
că spre casă. Şi nu pentru că ar fi o zonă 

crepusculară ori vreun val de căldură 
prin zona respectivă, ci pentru că tre-
buie să fiu cu ochii în zece mai ales dacă 
conduc.  
În aceste cazuri dispare automat prio-
ritatea, totul se bazează pe primul venit 
primul trecut. Singura şansă să treci, 
este intrarea cu tupeu pe banda opusă 
sensului de mers, chiar dacă rişti ca din 
faţă să te loveşti de o altă maşină. În 
acest caz situaţia e cam dificilă, în ide-
ea în care n-ai pe unde să ocoleşti. Din 
faţă, maşină, în spate maşină şi în late-
ral pe banda ta de mers stau bine mersi 
tirurile.
Organele de ordine se „luptă” cu şoferii 
de tiruri, îi avertizează şi amendează ori 
de câte ori este nevoie, însă pare că asta 
nu-i mai sperie. Trec nepăsători peste 
amendă şi cu proxima ocazie blochează 
din nou traficul din zona respectivă. 
Chiar dacă aştepţi la descărcat, legea 
nu îţi dă dreptul să blochezi traficul ori 
o bandă de circulaţie. Şi dacă tot e aşa, 

autorităţile locale au tot dreptul în ca-
zul de faţă, să aducă cât mai mulţi bani 
la bugetul local din amenzile date. Spun 
asta pentru că, poate şoferii se plictisesc 
de luat amenzi şi vor încerca să îndrep-

te situaţia creată. 

Codruţa  ROMANŢA

OCHIUL    MAGIC Autobuzul „înţepenit” şi maşina buclucaşă
Traficul pe strada Şcolii din Reghin este 
mereu îngreunat mai ales la orele amie-
zii când elevii ies de la ore. Deşi strada 
este destul de îngustă şi cu sens unic, 
în momentul când se parchează în zona 
şcolii, deoparte şi de alta a drumului, 
trecerea printre maşini devine deseori 
imposibilă, mai ales în cazul unui au-
tobuz.
În data de 29 ianuarie, pe această stra-
dă, două autovehicule cu semn de în-
cepător au parcat, paralel, în apropierea 
trecerii de pieton, de o parte şi de alta a 
sensului de mers, făcând astfel imposi-
bilă trecerea unui autobuz. Şoferul au-
tobuzului, depăşit de situaţie şi vizibil 
enervat a aşteptat aproximativ 20 de 
minute să vină cineva să mute maşinile, 
însă aşteptarea a fost în zadar. Inevitabil 

au început claxoanele şi formarea unei 
cozi în spatele mijlocului de transport 
în comun, traficul fiind înţepenit în 
zona respectivă.
Cum calmul şi răbdarea s-au epuizat nu 
a mai durat mult până când şoferul a 
forţat trecerea printre cele două autove-
hicule, acroşând unul dintre ele. „Nu-i 
nimic, aşa-i trebuie dacă nu ştie parca!” 
şi-a spus cred, în gând, şi s-a făcut ne-
văzut cu autobuz cu tot...
În schimb, maşina vişinie, vizibil afec-
tată a rămas „tăcută” în aşteptarea pro-
prietarului.

Tirurile care formează cozi în zona Kastamonu

Cu chiu, cu vai autobuzul a trecut peste impas

Codruţa  ROMANŢA

La Reghin, vioara a fost transpusă pe pânză

În perioada 30 ianuarie – 7 februarie 
s-a desfăşurat la Reghin o tabăra de pic-
tură, fiind organizată de Asociaţia Ar-
tiştilor Plastici Mureş, cu sprijinul de-
putatului Vasile Gliga, desfăşurându-se 
lângă sala de bal a Firmelor Gliga. 25 de 
pictori din Mureş, Sibiu şi Cluj au stu-
diat, timp de o săptămână, toate fazele 
de producţie a viorii, au privit lemnul 
modelându-se, au admirat-o cântând 
şi i-au transpus tainele pe pânză. Cele 
116 lucrări realizate de pictori în aceas-
tă tabără au putut fi vizionate cu ocazia 
vernisajului ce a avut loc în data de 7 

februarie.

Vioara de Reghin a prins culoare 
la Tabăra de pictură

„Pentru mine este deosebit de impor-
tant să pot vedea altfel vioară decât în 
calitate de constructor. Este important 
pentru noi, cei care facem viori, să ve-
dem altfel vioara, pictată cu gingăşie, 
rafinament, fiind o artă de înalt nivel 
ceea ce au încercat să transpună aceşti 
pictori pe pânză. Le mulţumesc că au 
venit şi sper să pot organiza în fieca-

re an această tabără de pictură. Marea 
mea dificultate va fi să-mi aleg câteva 
lucrări pentru că sunt multe picturi 
care mă atrag” a declarat deputatul Gli-
ga Vasile Ghiorghe.  
Tema stabilită pentru această primă 
ediţie a fost vioara, iar dorinţa celor 
care au participat la tabăra de pictură 
de a vizita fabrica şi a urmări cu aten-
ţie paşii prin care o vioară prinde viaţă, 
a fost îndeplinită. Acest lucru le-a fost 
sursă de inspiraţie în realizarea lucră-
rilor „Pentru un artist care crează este 
miraculos să vadă fiecare etapă a vio-
rii. Eu sunt deschis pentru foarte multă 

lume care doreşte să vadă vioara. Mă 
ştiţi prezent la Festivaluri unde punem 
componente ale viorii la dispoziţia vi-
zitatorilor şi le arătăm fazele creerii 
acestui instrument. Nu este un secret, 
ci secretul este în sufletul fiecăruia, în 
voinţă şi în putere de muncă” a adăugat 
deputatul Gliga Vasile Ghiorghe.  
O parte din lucrările realizate vor ră-
mâne în locul unde au fost realizate, iar 
restul, vor face parte dintr-o expoziţie 
organizată în luna martie la Galeria de 
Artă din Tîrgu-Mureş. 

Participanţii la vernisajul taberei de pictură

Prezentarea lucrărilor

Codruţa ROMANŢA
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Consilierii locali reghineni au aprobat 
indicatorii tehnico-economici la obiec-
tivul de investiţie „Construire Hală 
Agroalimentară în municipiul Reghin” 
faza studiului de fezabilitate în cadrul 
primei şedinţe ordinare din acest an. 
În prezent în Reghin activităţile de 
vânzare-cumpărare din Piaţa Mare se 
desfăşoară în aer liber, în spaţii impro-
vizare şi neadecvate. Disconfortul apa-
re mai ales în sezonul rece afectând atât 
cumpărătorii cât şi vânzătorii. Din acest 
motiv, administraţia publică locală a 
hotărât ca această piaţă să fie moderni-
zată creându-se astfel condiţii optime 
de lucru. Se are în vedere construcţia 
unei hale agroalimentare la standarde 
europene cu o suprafaţă la sol de apro-
ximativ 2700 mp. Se doreşte ca această 
hală să fie închisă şi termoizolată, unde 
va fi prevăzută climatizare şi iluminat 
electric cu consum redus de energie.

Consilerul Mark Endre a propus 
schimbarea locaţiei

Înainte ca proiectul să fie votat, s-au 
adus unele propuneri din partea con-
silierilor locali.  Horea Gheorghe a 
venit cu propunerea de a construi un 
etaj pentru a separa comerţul alimentar 
de cel industrial. Mark Endre, consili-
er local UDMR a propus, ca locaţia să 
fie schimbată pe terenul amplasat vis-
a-vis de fosta fabrică de bere.  „Având 
în vedere că Reghinul are o tradiţie în 
domeniul târgurilor, se preconizează o 
investiţie mai amplă în zona Pieţei de 
Joi. Aş propune ca această investiţie să-
şi schimbe locaţia, mai precis Piaţa de 
Joi să se mute vis-a-vis de fosta fabrică 
de bere, unde primăria are în propri-
etate publică câteva zeci de hectare” a 
precizat consilierul UDMR. Acesta şi-a 
motivat propunerea prin faptul că în 
zona Pieţei Mari, în zi de piaţă nu există 
locuri de parcare suficiente, fiind în-
ghesuială în această zonă. „Oraşul este 
depăşit de situaţia actuală, atunci când 

este piaţă întâlnim căruţe, dube, ma-
şini sunt împrăştiate în toate direcţiile, 
practic nu ne putem desfăşura activita-
tea ca cetăţeni. Eu zic că locaţia nu adu-
ce un standard european. La o aseme-
nea investiţie nu avem un potenţial de 
dezvoltare în locaţia Pieţei Mari, nu ne 
putem extinde” a menţionat consilierul 
Mark Endre. 

Propunere contestată

În replică, Camelia Hărşan, şef Servi-
ciu Urbanism şi Investiţii din cadrul 
Primăriei Reghin a oferit câteva detalii 
referitoare la acest proiect „Consider 
această idee moartă din faşă, pentru că 
terenul la care faceţi referire are utili-
tate de păşune şi nu i se poate schimba 
destinaţia conform legislaţiei în vigoare 
decât dacă noi asigurăm un alt loc pen-
tru păşune. La această oră acel teren nu 
poate fi utilizat pentru a se face o pia-
ţă agroalimentară. Locaţia care a fost 
aleasă, (Piaţa Mare n.r.) o considerăm 

ideală pentru a construi această hală 
agroalimentară, terenul fiind propice 
pentru construcţii, este al nostru şi pu-
tem realiza acest obiectiv de investiţie. 
Ne-am gândit iniţial să facem o hală 
cu etaj, dar care comporta foarte mul-
te costuri. Era un proiect foarte mare 

şi necesita foarte mulţi bani. Avem în 
continuare sprijinul Companiei Naţio-
nale de Investiţii care în momentul în 
care a văzut ideea studiului de fezabili-
tate s-au gândit să ne sprijine, mai ales 

pentru suma care este mult mai redusă 
faţă de cea care era prevăzută pentru o 
hală cu etaj. În privinţa locaţiei, (Piaţa 
Mare n.r.), suntem în apropierea tutu-
ror utilităţilor, iar cetăţenii sunt învăţaţi 
să meargă acolo. Într-adevăr, problema 
separării mărfurilor alimentare de cele 
industriale o vom gândi în momentul 
în care vom face proiectul tehnic şi vom 
semna contractul de finanţare. Consi-
der că aşa cum este gândită acum, hala 
va fi o construcţie benefică, atât cetă-
ţenilor cât şi celor care îşi vor expune 

mărfurile” a declarat Camelia Hărşan.
În cele din urmă proiectul de hotărâre 
a fost aprobat fără modificări, în forma 
propusă de executiv, urmând ca hala să 
aibă un singur nivel fiind amplasată în 
Piaţa de Joi. 
Conducerea municipiului Reghin do-
reşte construirea acestei hale agroali-
mentare în special pentru a ridica ni-
velul de trai al locuitorilor, cât şi pentru 
a crea un cadru propice pentru micii 
producători de produse tradiţionale 

din Reghin şi comunele participante la 
târg, să aibă un spaţiu conform pentru 
comerţ. Se estimează ca durată de reali-
zare a investiţiei este de 10 luni. 

3ADMINISTRAŢIE

În Piaţa de Joi se construieşte o hală agroalimentară 

Conform unui comunicat al Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Mureş, la etapa 
judeţeană de biologie programată a se 
desfăşura în 7 martie 2015, din cei 18 
elevi calificaţi, figurează şi patru reghi-
nence, toate eleve în cadrul Şcolii Gim-
naziale ,,Alexandru Ceuşianu”: Iuonaş 
Iulia, Bărdan Ştefana şi Pop Alexandra  
pregătite de  prof. Sălăgean Mariana,  
şi eleva Toncean Roxana, pregătită de 
prof. Cifu Georgeta. Printre olimpicii 
calificaţi la faza judeţeană a concur-
sului se numără cinci elevi din Târgu-
Mureş, doi elevi din Târnăveni şi Luduş 
şi câte un elev din Sighişoara, Zau de 
Câmpie, Bistra-Mureşului şi Aţintiş. 

 ( R.M ) 

Patru reghinence 
calificate la 
Olimpiada jude-
ţeană de Biologie 
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Piaţa Mare o să fie modernizată

În momentul de faţă, tarabele sunt în aer liber
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Cei care au ieşit la plimbare de curând 
prin cartierul Unirii au fost întâmpinaţi 
pe trotuar de câteva mesaje de dragoste 
scrise cu creta pe trotuar. Din context 
reiese faptul că mesajele sunt adresate 
cel mai probabil unui băiat, iar ado-
lescenta care le-a scris a ţinut neapărat 
să-şi etaleze sentimentele pentru Făt 
Frumos în public la picioarele tuturor. 
O modalitate inedită de a arăta că dra-

gostea este peste tot, dovedită prin dife-
rite gesturi, răspândind-o către toţi cei 
din jurul ei.
Autorul mesajelor şi-a condus iubirea 
pe un traseu marcat temeinic chiar de 
la început cu îndemnul “Uită-teee”, ur-
mat de câteva inimioare şi mesaje de 
dragoste precum „te iubesc scumpik”, 
„te iubesc bebe”, „te iubesc sufleţel”

A împânzit cartierul cu mesaje de dragosteOCHIUL    MAGIC

C.R.

Casă de piatră!
Începutul lunii februarie a venit cu ve-
selie pentru noi, cei din redacția Glasul 
Văilor. După ceva ani buni în care ne 
coteam şi şuşoteam întrebându-ne când 
o să se întâmple, iată că s-a întâmplat. 
Colegii noştri Codruța Pop şi Adrian 
Romanța şi-au unit destinele. Au ales 
să o facă deocamdată în fața ofițerului 
Stării civile, nimeni altul decât vice-
primarul Daniel Gliga, omul care le-a 
fost alături în ultimii cinci ani. Cei care 
i-au însoțit în acestă zi de maximă bu-
curie din viața lor au fost colegii de la 
Gliga TV cei care de fapt şi de drept 
sunt familia lor adoptivă. Zâmbitori şi 

exuberanți, aşa cum îi ştim cu toții, au 
spus DA pentru viitor şi mai ales pen-
tru frumoasele clipe de viață pe care le 
ştiu petrece împreună.
Noi, cei care le suntem aproape, cât şi 
voi, cititorii fideli ai publicației Glasul 
Văilor, le urăm o viață luminoasă la fel 
ca lumina de pe chipurile lor pline de 
entuziasmul tinereții. Aaaaa....şi să nu 
uităm! Aşteptăm cu interes să consem-
năm şi despre viitoarele botezuri!

Smaranda Puşcaş

Trei bărbaţi reţinuţi pentru furt de motorină
23 de poliţişti, de la Secţiile de Poliţie 
Breaza şi Ungheni, cu sprijinul Servi-
ciului de Investigaţii Criminale, Ser-
viciului de Acţiuni Speciale şi a crimi-
naliştilor, toţi din cadrul IPJ Mureş, au 
desfăşurat în cursul zilei de 28 ianuarie, 
trei percheziţii la domiciliile a trei per-
soane suspecte de furt de combustibil.
În data de 28 ianuarie, ora 2.30, un 
echipaj de poliţie din cadrul Secţiei de 
Poliţie Rurală nr.9 Breaza, a oprit în 

trafic, pe raza comunei Lunca, un auto-
turism suspect, din care a fost observa-
tă o persoană care arunca pe geam un 
furtun. 
Deoarece persoanele, emanau un miros 
puternic de motorină, echipajul de po-
liţie a verificat autoturismul, în care au 
găsit un recipient de plastic, cu 35 litri 
de carburant.  
În urma verificărilor efectuate, s-a sta-
bilit faptul că cei trei bărbaţi, de 19, 20 

şi 54 de ani, au sustras 270 litri de mo-
torină din rezervorul unei autoutilitare, 
care era parcată la aproximativ 10 km 
de locul în care au fost opriţi de poli-
ţişti. Unul dintre suspecţi, după ce a 
fost legitimat, a coborât din autoturism 
şi a luat-o la fugă pe câmp, ulterior, cu 
ocazia percheziţiilor, fiind depistat de 
poliţişti. 
În urma efectuării percheziţiilor, poli-
ţiştii au ridicat de la domiciliile suspec-

ţilor mai multe mostre de carburant, în 
vederea continuării cercetărilor. Bărba-
ţii sunt suspectaţi de poliţişti în cazul 
mai multor furturi de combustibil, co-
mise pe raza judeţelor Mureş şi Bistriţa.
Cei trei, sunt reţinuţi pentru 24 de ore 
în arestul IPJ Mureş, pentru săvârşirea 
infracţiunii de furt calificat. 

C.R.

Fondul Comunitar Reghin şi Funda-
ţia Comunitară Mureş au demarat un 
program intitulat „Abonament pentru 
comunitate”, unde vor fi prezentate câ-
teva proiecte în faţa publicului printr-
un eveniment organizat în data de 25 
februarie, la un local din municipiul 
Rerghin. Evenimentul debutează la ora 
19:00. „Pe baza faptului că forţa lucru-
rilor stă în oameni care fac bine împre-
ună, am lansat programul „Abonament 
pentru comunitate”. După câteva luni 
de căutări am găsit 38 de oameni care 
au dorit să doneze lunar sume de bani 
pentru a susţine proiecte din comunita-
te. Ei sunt curajoşi pentru că nu au ştiut 
ce proiecte vor finanţa, dar au ales să ne 
ofere încredere. După zece luni, orga-
nizăm evenimentul în care trei proiecte 
le vor fi prezentate pentru a primi do-
naţiile lor, în valoare de peste 7000 de 
lei. Avem trei proiecte pentru un oraş 
mai sănătos, mai cult şi mai responsa-

bil. Vino să le ajutăm să devină realitate 
cu sprijinul tău” ” spune Ştefan Molnar, 
coordonatorul programului Abona-
ment pentru Comunitate. 
Cele trei proiecte prezentate în cadrul 
evenimentului sunt „Sănătate ca pe 
roate” proiect implementat de Asociaţia 
Unda Verde, ce promovează mişcarea 
în aer liber cu bicicleta, prin identifica-
rea, marcarea şi promovarea traseelor 
cu durata de parcurgere de circa o oră, 
în jurul Reghin. Un alt proiect este „Co-
piii în lumea cărţilor” implementat de 
Grupul de iniţiativă Cărţi cu zâmbete 
ce vizează creativitatea, lectura şi altru-
ismul. Este un proiect care îşi propune 
realizarea unei cărţi ilustrate cu poveşti 
pentru copii, creată de copii. Cel de-al 
treilea proiect „Prietenii dinţişorilor” 
implementat de un grup de studenţi 
stomatologi, cu ajutorul fundaţiei Stu-
dium este un program de prevenţie 
dentară pentru copii. Vizitează grădini-

ţele unde ţin un discurs despre impor-
tanţa igienei orale şi împart „săculeţ de 
igienă” care conţine pastă şi periuţă şi 
un carneţel cu fişa stomatologică şi ca-

lendar pentru spălat pe dinţi.

Codruţa ROMANŢA

Abonament pentru comunitate îşi prezintă proiectele
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Reghinul nu neglijează oamenii fără 
locuinţă, sprijinul pentru aceştia fiind 
oferit de adăpostul pentru oamenii 
străzii din cartierul Iernuţeni. Aici, cei 
care se află într-o situaţie materială pre-
cară şi nu au o locuinţă, primesc o masa 
caldă şi un acoperiş deasupra capului. 
Centrul, a fost înfiinţat în anul 2010, 
având o capacitate de 20 de locuri, în 
momentul de faţă fiind găzduite aici 8 
persoane, care formează acum o mare 
familie. Adăpostul nu a fost niciodată 
la capacitate maximă, deoarece oame-
nii vin prin rotaţie. Momentan centrul 
este destinat doar bărbaţilor deoarece 
nu s-a găsit o modaliatate de triere, dar 
pe viitor spaţiul se va mări, pentru  a 
putea găzdui şi femei.
„Vreau ca în locul unde este acum bi-
blioteca, după ce pentru aceasta se va 
găsi alt spaţiu, să fac o încăpere desti-
nată femeilor fără adăpost sau pentru 
cele care sunt agresate sau au copii” a 
declarat Ioan Teugea, administratorul 
adăpostului. 
Chiar dacă nu sunt din municipiu, cei 
găsiţi pe stradă fără adăpost sunt aduşi 

la centru, unde aceştia primesc cu sigu-
ranţa o mână de ajutor şi sunt primiţi 
cu braţele deschise. 
Pentru a putea beneficia de serviciile 
oferite, trebuie îndeplinite câteva con-
diţii, şi-anume: să nu aibă o locuinţă, să 
nu aibă venit, iar pentru a dovedi acest 
lucru trebuie întocmit un dosar la Biro-
ul de Asistenţă Socială din cadrul Pri-
măriei municipiului Reghin.

O altă regulă care ţine de bun simţ se 
referă la faptul că cei care solicită ajutor, 
nu trebuie să fie în stare de ebrietate. 
Oamenii neajutoraţi găsesc aici, hrană 
caldă, mic dejun şi cină, un loc pentru 
dormit, haine şi produse de igienă cor-
porală.
Cei care stau permanent la centru, sunt 
implicaţi în diferite activităţi gospodă-
reşti, curăţenie în curte, tăiat de lemne. 
Darie Dorin, este găzduit de acest cen-
tru chiar de la înfiinţarea lui, bucurân-

du-se de acoperişul pe care îl are dea-
supra capului şi poate să spună că are 
o familie. „Mă simt foarte bine şi chiar 
mi-am făcut prieteni” a declarat acesta. 

Adăpostul din Reghin, sprijin pentru oamenii străzii

Bune condiţii oferite la adăpostul oamenilor străzii

Ioan Ţeugea a deschis adăpostul în anul 2010

Darie Dorin este unul dintre cei 
mai vechi beneficiari ai adăpos-

tului Codruţa ROMANŢA

Incendiu de horn

Vineri, 13 februarie, în jurul orei 16:01 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
“Horea” al județului Mureş a fost so-
licitat prin numărul unic 112, pentru 
stingerea unui incendiu de horn, în lo-
calitatea Filea, comuna Deda. La adre-
sa indicată au fost mobilizați pompieri 
militari din cadrul Punctului de Lucru 
Deda cu o autospecială de lucru cu apă 
şi spumă. Aceştia au intervenit pentru 
limitarea propagării incendiului. Cauza 

probabilă a producerii incendiului a re-
prezentat-o coşul de fum necurățat de 
funingine.

ŞTIRI
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Maria Robescu dă viaţă păpuşilor cu ajutorul costumului popular

Preţuieşte tradiţia şi nu vrea ca aceas-
ta să fie lăsată uitării. Din acest motiv, 
Maria Robescu promovează costumul 
popular românesc într-un mod inedit. 
Coase costume populare în miniatură, 
din toate zonele ţării, apoi cu acestea 
îmbracă păpuşile.  
Pe Maria Robescu am întâlnit-o la Ba-
lul Însuraţilor. A venit aici tocmai din 
Râmnicu Vâlcea. Nu se află pentru pri-
ma dată la Reghin, a mai vizitat oraşul 
nostru şi cu alte ocazii. Anul trecut, de 
exemplu a lucrat la Biblioteca Muni-
cipală timp de o săptămână alături de 
copii, cărora le-a arătat tainele lucru-
lui cu păpuşile. ”Copiii au reacționat 
foarte bine, le-am arătat ceva mai uşor, 
ca pentru începători. Au fost receptivi 
şi au izbutit ca în perioada în care am 
lucrat cu ei să realizeze şi ei păpuşi, 
jucării în general” ne-a declarat Maria 
Robescu. 

Ar putea spune că se ocupă de această 
meserie dintotdeauna, iar asta pentru 
că a fost un copil de părinți săraci care 
nu au avut jucării, şi-atunci a încercat 
să-şi facă singură, atât pentru ea cât şi 
pentru nepoatele ei care erau mai mici. 
La târgurile meşterilor populari partici-
pă de aproximativ zece ani, făcând cu-
noscută pasiunea ei în toată ţara. „Îmi 
aduc aminte de primele păpuşi create 
de mine, deoarece le-am făcut pentru o 
cumnată, păpuşi ce au fost duse cadou 
în Italia. Au urmat apoi crearea mai 
multor păpuşi despre care sunt fericită 
să spun că au ajuns în toată lumea: Aus-
tralia, Noua Zeelandă, Statele Unite, 
Africa, Asia. Cei care privesc creațiile 
mele sunt împărțiți. O parte apreciază 
munca pe care o depun, îşi dau seama 
că noi suntem ultimii nebuni care în-
cercăm să mai ținem să ducem tradiția 
mai departe. Există totuşi şi o parte care 

ne critică şi consideră că ce lucrăm noi 
este foarte scump, dar ceea ce lucrăm 
noi este realizat în totalitate manual” 
ne-a dezvăluit creatoarea. 
Singurul mod prin care se face cunos-
cută publicului larg sunt târgurile la 
care participă. 
Lucrează aproximativ 10 – 12 ore pe 
zi. ”Dau drumul la televizor, urmăresc 
emisiuni de folclor sau desene animate 
în timp ce lucrez. Primul lucru pe care 
îl fac când merg undeva şi sunt încon-
jurată de costume populare, este că le 
privesc cu atenție, să le pipăi, iar apoi 
le pun în valoare, în miniatură, îmbră-
când aceste păpuşi în costume popula-
re” a adăugat Maria Robescu. 

Materialele sunt foarte scumpe, însă 
arta cere sacrificii. Prețurile încep de 
la 15 lei şi ajung până la 35 de lei. „Eu 
promovez costumul, nu păpuşa. Unde 
vreau să promovez păpuşa, o fac din 
cârpă”. Păpuşile care sunt create de 
Maria Robescu sunt umplute cu vată 
siliconată, fața este pictată cu vopsele 
pentru pânză pentru a putea fi spălată. 
„Sunt foarte mulți părinți care cumpără 
acest gen de păpuşi copiilor din dorința 
de a oferi o jucărie unică” a conchis cre-
atoarea. 

Maria Robescu înconjurată de creaţii proprii

Costume populare în miniatură din toate zonele ţării

Voluntariatul în JCI
Despre evoluție, prieteni şi impact în societate
Înainte de toate e … motivația!
Dragi studenți sau angajați în compa-
nii, probabil vă întrebați la ce vă ajută 
implicarea într-o  organizație non-pro-
fit (ONG)  în puținul timp rămas liber 
după orele prelungite de studiu sau ter-
menele strânse de la birou. Vă spun eu 
de ce! Pentru că voluntariatul înseamnă 
descoperire de sine, împlinire sufleteas-
că şi un cerc social format din oameni 
care îți împărtăşesc pasiunile.  Volun-
tariatul se traduce prin oportunități,  
prin evoluție  personală  şi profesională 
şi prin fericire. Da, voluntariatul te face 
fericit!
De ce am ales să mă implic în volun-
tariat?
Au trecut mai bine de patru ani de 
atunci. Am întâlnit voluntariatul într-o 
perioada din viață în care eram căută-
toare de răspunsuri. Răspunsuri cu pri-
vire la mine, la lume, la raportul dintre 
mine şi lume. Oare cum voi reuşi? Oare 
cum pot să performez într-un anumit 
domeniu? Oare am ales bine? Sunt fa-
cută pentru asta? Oare voi putea să 
căştig bani din asta?
Am început prin acțiuni de respon-
sabilizare socială în cadrul unui In-
stitutut Japonez ce avea ca şi deviză 
”Îmbunătățeşte lumea îmbunătățindu-
te pe tine” şi am continuat cu JCI, o 
organizație mondială ce-şi propune să-
şi transforme membrii de astăzi în ”li-
deri ai zilei de mâine”. Oameni pasionați 
de rezultate şi de schimbări pozitive în 
mediul lor. Şi reuşeşte din plin. Peste 
200.000 membri din întrega lume, din 
peste 6000 de comunități locale orga-
nizează proiecte şi evenimente prin 
care să aducă un impact pozitiv în so-

cietate pe cele patru direcții de acțiune: 
leadership şi dezvoltare personală, an-
treprenoriat şi business prin creare de 
oportunități, responsabilitate față de 
comunitate şi multiculturalitate (cola-
borare şi parteneriate internaționale). 
Suprinzător sau nu, întrebările de mai 
sus şi-au găsit singure răspunsul.

Te ”îmbogățeşti” în JCI? 
Nume cu rezonanță precum: J.F. 
Kennedy, Jacques  Chiracue, Prinţul 
Albert de Monaco sau, în România, 
Ivan Patzaichin şi Marius Ghenea sunt 
doar câțiva dintre membrii onorifici ai 
organizației care ne demonstrează că 
DA, cu siguranță te îmbogățeşti. Pen-
tru că investiția pe care o faci în tine, 
în dezvoltarea ta, este cea mai de preț 
investiție pe care o poți face! Prin nu-
meroasele proiecte pe care le organi-
zăm în JCI, membrii au ocazia să-şi 
dezvolte anumite competențe, să învețe 
cum să gestioneze un proiect şi să coor-

doneze o echipă, să lucreze eficient, să 
creeze un networking de calitate şi, de 
ce nu, să conducă o întreagă organizație 
locală, cu rol de Preşedinte?
Despre crearea de relații şi beneficii în 
carieră
Deoarece, JCI, înainte de toate este o 
organizație a colaborării. A colaborării 

între membrii localurilor din diferite 
țări (SUA, Japonia, Germania s.a.m.d) 
şi din țară (JCI Cluj, JCI Bucureşti, JCI 
Braşov etc) pentru o societate care pro-
gresează prin membrii ei.
Ce spun colegii din JCI Tirgu-Mureş?
”După ce am ieşit din AIESEC, JCI mi 
se pare a fi un fel de nivel superior de 
dezvoltare. Am cunoscut mulți oameni, 
am învățat de la traineri de excepție 
internaționali şi mi-am descoperit noi 
pasiuni. Acum coordonez un proiect 
de sănătate şi sunt foarte entuziasma-
tă de rezultate. De asemenea, prin JCI 
reuşesc să îmi dezvolt şi rețeaua pro-

fesională de contacte” a declarat Dia-
na Andrei, Vicepreşedintă de Resurse 
Umane, JCI Tîrgu-Mureş 
”În JCI mă ocup de coordonarea gene-
rală a proiectelor. Deoarece muncesc 
în domeniu şi doresc să mă dezvolt tot 
în această arie, pot spune că JCI este o 
adevărată provocare pentru mine. Fie-
care proiect e unic, iar eu trebuie să ur-
măresc impactul şi gradul de reuşită al 
fiecărui proiect. Consider că e mediul 
ideal pentru ceea ce îmi doresc pe viitor 
pentru mine” a declarat Hermina Man, 
Vicepreşedintă de Proiecte, JCI Tirgu-
Mureş
”Inițial, am fost recrutată de către 
colegii din JCI, prin intermediul lui 
Carmen, datorită experienței mele în 
marketing şi media. Rezoluția mea de 
început a fost categorică: nu am foarte 
mult timp. Însă am ajuns să mă implic 
tot mai mult. Sinergia de grup e fantas-
tică. E un mediu prietenos şi vesel” a 
declarat Crina Laszlo, Marketing Ma-
nager, JCI Tîrgu-Mureş
Ce spun colegii din JCI România?
Iţi recomandăm să vizionezi acest vide-
oclip realizat la Leadership Academy, în 
anul 2012. După acesta, nu vei mai sta 
pe gânduri! https://www.youtube.com/
watch?v=4vcu-8A1IaE4
Dacă te înteresează să te implici în vre-
unul dintre ele, noi, cei peste 16 mem-
bri JCI Tirgu-Mureş, te aşteptăm cu un 
zâmbet şi cu o cană de ceai fierbinte să 
ne povesteşti la ce te-ai gândit!

Cu drag, 
Carmen 

Parte din echipa JCI
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În data de 10 februarie, elevii Şcolii 
Gimnaziale Florea Bogdan şi-au luat 
straie de sărbătoare. La ora 12, toţi invi-
taţii au fost întâmpinaţi cu tradiţionalul 
platou românesc: pâine şi sare. Toată 

lumea aştepta emoţionată să înceapă 
evenimentul. Sala festivă a şcolii deve-
nise neîncăpătoare.
Directoarea şcolii, Maria Boaru, a des-
chis evenimentul explicând invitaţilor 

motivul evenimentul. Kaufland Româ-
nia împreună cu Asociaţia Şcoala de 
valori, a considerat potivit să susţină 
această instituţie donând 30 de calcu-
latoare de ultimă generaţie elevilor de 
aici. Această sponsorizare face parte 
din strategia companiei de implicare 
socială durabilă în viaţa comunităţilor 
în care activează. Reprezentata compa-
niei a subliniat faptul că susţin proiecte 
sociale şi educaţionale ce au ca benefi-
ciari principali copiii de toate vârstele. 
Acţiunea a fost apreciată de primarul 
municipiului Reghin, Maria Precup şi 
de prefectul judeţului Mureş, Lucian 
Goga.
Elevii şcolii au mulţumit pentru daruri 
aşa cum au ştiut ei mai bine, printr-un 
spectacol generic intitulat „Tradiţii”. 
Îmbrăcaţi în portul popular românesc 
şi maghiar, emoţionaţi şi plini de vese-
lie, au urcat pe scenă şi au smuls ropo-
te de aplauze publicului. Programul a 
cuprins dansuri populare româneşti şi 
maghiare, precum şi cântece popula-

re româneşti şi maghiare. Repertoriul 
ales a reprezentat atât zona noastră cât 
şi zona Maramureşului. Micii protago-
nişti au fost pregătiţi de profesororul 
Ana Costea şi alte cadre didactice ini-
moase de la această şcoală. 
După vizionarea programului artistic, 
invitaţii au fost poftiţi să viziteze noul 
cabinet de informatică al şcolii. Urăm 
şi noi succes elevilor şi să folosească cu 
spor calculatoarele primite!

7ŞTIRI

Calculatoare din partea Kaufland pentru Şcoala Gimnazială „Florea 
Bogdan”

Seminar pentru agricultori la Reghin
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Mureş în calitate de partener în cadrul 
proiectului „PACINFO Rolul social şi 
de mediu al agriculturii în regiunile 
montane” finanţat de Direcţia Generală 
de Agricultură din cadrul Comisiei Eu-
ropene şi Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor organizează un seminar 
având ca temă prezentarea sistemului 
de finanţare şi principalele schimbări 
ale Politicii Agricole Comune din zo-
nele de munte.
Obiectivul proiectului şi al seminaru-
lui organizat este informarea fermie-

rilor despre noile cerinţe şi condiţiile 
subvenţionării în domeniul sectorului 
agricol, precum şi importanţa respectă-
rii regurilor legate de protecţia mediu-
lui şi a naturii. 
Evenimentul are loc în data de 20 fe-
bruarie la Restaurantul Marion de la 

Pădurea Rotundă din Reghin. Vor par-
ticipa reprezentanţi ai autorităţilor pu-
blice judeţene precum şi reprezentanţi 
ai administraţiilor publice locale şi fer-
mieri din zonele montane ale judeţului. 

Smaranda PUŞCAŞO parte din elevii beneficiari 

Săptămâna trecută, în perioada 9 - 15 
februarie, pe raza judeţului Mureş, s-au 
desfăşurat acţiuni în conformitate cu 
Planul de Operaţiuni al Organizaţiei 
Poliţiilor Rutiere din Europa TISPOL 
TRUCK & BUS, pentru verificarea ve-
hiculelor destinate transportului rutier 
public de persoane şi mărfuri.
Acţiunile au vizat reducerea victimiză-
rii din accidente rutiere şi combaterea 

încălcării normelor legale privind cir-
culaţia pe drumurile publice de către 
conducătorii acestor categorii de vehi-
cule.
În cadrul acţiunii au fost oprite şi ve-
rificate 344 autovehicule de transport 
marfă şi 223 autovehicule de transport 
persoane. Pentru neregulile constatate, 
faţă de 248 de conducători de autove-
hicule a fost luată măsura sancţionării 

contravenţionale, din care 179 condu-
cători autovehicule transport marfă şi 
69 transport persoane.
Din totalul de 248 de contravenţii apli-
cate, 117 s-au constatat pentru neres-
pectarea regimului legal de viteză, 41 
pentru lipsa centurii de siguranţă, 23 
de conducători auto au fost sancţio-
naţi pentru lipsă documentelor, iar 67 
de conducători auto au fost sancţionaţi 

de poliţiştii rutieri pentru alte abateri. 
Valoarea sancţiunilor contravenţionale 
este de aproximativ 22.320 lei.
Pe perioada desfăşurării acţiunii, pe 
raza judeţului Mureş nu s-au produs 
accidente rutiere în care să fi fost im-
plicate autovehicule de transport marfă 
sau persoane.

248 de conducători de autovehicule sancţionaţi contravenţional
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totuşi nevoit să clarific, cel puţin din punctul meu de vedere situaţia. În urmă cu 
mai mulţi ani, pe vremea când eram încă consilier local, a apărut ideea creerii unei 
asociaţii, astfel s-a născut Asociaţia Crescătorilor de Animale, a fost un început 
greu pe care preşedintele Costel Bondrea şi echipa sa l-au pecetluit, s-a muncit 
din greu, iar lucrurile au început să se  mişte şi au şi funcţionat o perioadă, până 
în momentul apariţiei subvenţiilor pe păşuni când au apărut şi opiniile divergen-
te. Nu dau dreptate unei tabere sau alteia, sau mai bine spus, fiecare tabără creată 
are dreptatea ei într-o măsură sau alta. Din păcate, între aceste tabere de crescă-
tori de animale au apărut şi sfătuitorii care, deşi nu au animale sau vreo legătură 
efectivă cu agricultura, au început să găseasă soluţii şi false soluţii până într-acolo 
încât membrii Asociaţiei au luat hotărârea să se împartă, luând fiinţă Cooperativa 
Crescătorilor de Animale din Tulgheş. Am apreciat iniţiativa considerând că este 
de bun augur pentru aplanarea conflictelor ca cei care nu se regăsesc în vechea  
formă asociativă să aibă un nou cadru de dezvoltare, însă, conflictul a escaladat şi 
aşa deoarece rezolvată o problemă, a apărut o alta şi anume, împărţirea păşunilor 
care iniţial au fost concesionate în totalitate de ACA iar acum, prin apariţia unei 
noi forme asociative se cere alocarea de paşuni şi acesteia. Problema apare din 
cauza existenţei unui contract în vigoare şi a imposibilităţii legale de a fi reziliat 
sau rediscutat fapt ce atrage după sine nemulţumirea Cooperativei. Astfel, în acest 
moment, Consiliului Local i se cere printr-un proiect de hotărâre  iniţiat de un 
consilier local care joacă şi rolul autoasumat de mediator al acestui conflict, re-
zilierea contractului cu ACA şi redistribuirea păşunilor către ambele formaţiuni 
asociative. Presiunea este foarte mare din ambele tabere, iar consilierii au cerut 
punctul de vedere al juristului. 

Rep: Punctul dumneavoastră clar de vedere care este?

M.V: Consider că toţi cetăţenii au drepturi egale asupra păşunilor şi că fiecare 
trebuie să beneficieze de dreptul său. Voi susţine în faţa consilierilor respectarea 
legii în urma consultării referatului de aprobare şi a punctului de vedere asumat 
de juristul Primăriei. Ceea ce doresc este ca acest conflict să se stingă, ambele aso-
ciaţii să beneficieze de drepturi egale şi legale şi să reuşim ca la Tulgheş să avem în 
cel mai scurt timp un punct de prelucrare a laptelui, un produs tradiţional, o piaţă 
de produse naturale, macelării şi agroturism montan.
Rep: Domnule primar, salut toate iniţiativele dumneavoastră şi vă felicit totodată 
dar, vin şi vă întreb totuşi, cum este posibil ca într-o localitate ca Tulgheşul, în Euro-
pa anului 2015 copiii să mergă la grădiniţă în incinta Spitalului de Psihiatrie?
M.V: M-aţi prins din nou pe picior greşit, şi fiica mea cea mică merge în fiecare 
dimineaţă la grădiniţa din spital şi la fel ca orice părinte, am o strângere de inimă 
atât în ceea ce priveşte amplasamentul în sine cât şi starea deplorabilă a clădirii. Ca 
şi primar însă responsabilitatea este înzecit mai mare fapt pentru care am încercat 
să trec pragul neputinţei financiare şi am început un proiect pentru o clădire nouă, 
finanţat de Guvernul României, tot ce sper este ca promisiunea să se materializeze.

R: DJ 127, Tulgheş – Ditrău, un drum cu aspect forestier pe care locuitorii circulă 
zilnic, ce aţi făcut în acest sens?

M.V: Din nefericire, acest drum este administrat de CJ Harghita, cetăţenii au ajuns 
la disperare, ba chiar au ieşi în stradă pentru a atrage atenţia acestui dezastru care 
se cheamă DJ 127 şi care le bagă în case şi în plămâni cantităţi considerabile de 
praf, le distruge maşinile şi le îngreunează accesul la dispensar, şcoală, magazin, 
la civilizaţie în general. Preşedintele CJ susţine că acest drum nu reprezintă o pri-
oritate având în vedere construirea noii autostrăzi şi îi acuză pe localnici de starea 
deplorabilă a drumului care, spune domnia sa, s-ar datora furtului masiv de lemne 
şi a transportului ilegal. Eu aş spune că tăinuirea unor astfel de fapte constituie 
ilegalitate şi dacă domnul Preşedinte ştie într-adevăr ceva ar fi extraordinar să 
facă demersurile legale pentru remedierea situaţiei sau, dacă nu, să se abţină de la 
a acuza o comunitate întreagă de hoţie. În fine, am aflat din presă faptul că CJ Har-
ghita plănuieşte construirea unui Aeroport, mă întreb care este utilitatea având în 
vedere faptul că ai aeroport la Tg. Mureş , Iaşi şi Bacău, locaţii apropiate de judeţul 
nostru şi mă întreb care este prioritatea atunci când în judeţ ai izolaţi cetăţenii din 
cauza stării deplorabile a drumurilor, grădiniţele şi şcolile sunt majoritatea într-o 
stare jalnică şi aşa mai departe.

R: Iată-ne din nou la Tulgheş, am văzut 
că anul trecut a fost unul foarte activ, 
cum aţi încheiat 2014?
M.V: Într-adevăr 2014 a fost un an 
plin, am început proiecte de infra-
structură deosebit de importante, 
proiecte ce vor fi finalizate în acest an 
şi despre care v-am vorbit în intervi-
ul trecut, pentru a nu mă repeta, voi 
scoate în evidenţă în primul rând cola-
borarea extraordinară pe care o avem, 
ca şi instituţie, cu cetăţenii. Pe tot par-
cursul anului trecut au dat dovadă de 
unitate şi au răspuns afirmativ la mai 
toate activităţile comunei. Simt că am 
un sprijin real în comunitatea pe care 
o reprezint fapt pentru care îmi petrec 
mult timp ascultându-le propunerile 
şi nemulţumirile, este esenţial ca aces-
te nemulţumiri să ajungă în atenţia 
factorilor de decizie pentru a putea fi 
soluţionate. 

R: Am văzut în mediul on-line o implicare activă a Primăriei în promovarea Produ-
selor din Tulgheş.

M.V: Da, acordăm o atenţie sporită promovării în general,promovarea localită-
ţii, promovarea peisajelor şi activităţilor şi , mai ales, promovarea produselor din 
Tulgheş. În acest scop s-a creat o pagină de facebook destinată exclusiv acestui as-
pect Produs în Tulgheş, lucrăm la refacerea paginii web, participăm la concursuri 
naţionale pe această temă, ne-am extins colaborările cu partenerii străini şi, nu în 
ultimul rând suntem membrii mai multor asociaţii de promovare, spre exemplu, 
Asociaţia Celor Mai Frumoase Sate din România unde am fost acceptaţi în urmă 
cu doi ani şi împreună cu care dezvoltăm proiecte naţionale şi internaţionale, anul 
acesta fiind în prim plan proiectul Drag şi Dor de România ce are în vedere pre-
zentarea celor mai frumoase sate în 6 mari oraşe europene. Tot în acest scop am 
solicitat agenţilor şi producătorilor locali fotografii şi prezentări ale activităţilor şi 
produselor dumnealor pentru a se tipări o publicaţie de promovare. Dorim să fa-
cem cunoscute activităţile economice din Tulgheş pentru a putea atrage parteneri 
de afaceri şi investitori dornici să vină în zonă, fapt ce va genera clar, noi locuri de 
muncă şi creştere economică.
Un proiect îndrăzneţ este şi deschiderea pieţei de produse tradiţionale , loc în care 
gospodarii comunei îşi vor putea comercializa produsele tradiţionale, nu este un 
proiect nou, este o normalitate în toată Europa, agricultorii îşi pot vinde produsele 
iar cei interesaţi să cumpere mâncare sănătoasă pot avea parte de acest lucru. Sunt 
renumite afacerile de familie în care gospodina îşi vinde gemurile, iar soţul caşul 
şi cartofii produşi pe ogorul din spatele casei. La Tulgheş avem brânză bună, miere 
de cea mai bună calitate, gospodine pricepute, sculptori, dogari, ţesătoare şi aşa 
mai departe, de ce să nu le creem cadrul propice unui câştig suplimentar?

R: Să înţeleg că aţi brevetat deja un produs tradiţional?

M.V: Aici, din păcate nu vă pot da răspunsul pe care aş vrea să vi-l dau, din păcate 
repet, brevetarea unui produs tradiţional şi deschiderea unui punct de procesare 
a laptelui, obiective asumate de noi şi Asociaţia Crescătorilor de Animale din Tul-
gheş, au fost puse într-un plan secund din cauza problemelor legate de împărţirea 
păşunilor şi a nemulţumirilor aparute pe fondul administrării Asociaţiei.

Proiecte în infrastuctură pentru comuna Tugheş în 2015 

Produs în Tulgheş pentru promovarea 
comunei

Problemele legate de păşuni nu ocolesc 
Tulgheşul

Primarul comunei Tulgheş, Marcel 
Vancu

La stână la Baciu Miluţ

Cozonac cu mac şi pască de la Tulgheş

R: Am observat că în mai toate localităţile, acolo unde există păşuni există şi neînţe-
legeri, să înţeleg că nici Tulgheşul nu face excepţie?

M.V: Deşi e un subiect sensibil pentru mine şi pentru comunitatea noastră, mă văd 
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R: Ce altceva aţi vrea să mai punctaţi?

MV: Aş vrea să atrag atenţia asupra faptului că la Tulgheş, impozitele NU au cres-
cut, ba chiar a fost luată în calcul scoaterea taxei de 7 ron pe metru cub pt materi-
alul lemnos pentru a fi inlesnită activitatea agenţilor locali. 
Pentru a mai economisi, ne-am gândit la un proiect de schimbare a becurilor de pe 
stâlpi cu becuri economice de nouă generaţie pentru a putea asigura în continuare 
o bună iluminare a localităţii, studiem şi sperăm să găsim soluţia cea mai bună.

R: Domunle primar, un gând de final?

MV: Da, nimic din ceea ce se întâmplă în Tulgheş nu ar fi posibil fără echipa de 
colegi din Primărie careia îi mulţumesc pentru că în ciuda salariilor jenante, îşi fac 
treaba, de multe ori după program, de cele mai multe ori cu atribuţii care îi supra-
solicită. Mulţumesc pentru colaborare şi consilierilor locali şi mai ales, locuitorilor 
comunei Tulgheş.

9TULGHEŞ

Crina LASZLO

O activitate culturală bogată

Tineri instrumentişti tulgheşeni

Planuri şi proiecte

Impozitele nu au crescut la Tulgheş

Proiecte pentru 2015

Rep: Aşadar, Tulgheş o localitate a premierelor, protest în stradă?

MV: Da, şi nu este pentru prima dată, cetăţenii din Tulgheş au un pronunţat spirit 
civic, în urmă cu câţiva ani, câteva mămici au protestat paşnic, cu pancarde împo-
triva conducătorilor auto fără permis şi de multe ori în stare de ebrietate, se pare 
că acest lucru a sensibilizat organele competente, iar în această toamnă locuitorii 
care au case dea lungul DJ 127, au protestat cu pancarde cu ocazia vizitei unor 
reprezentanţi ai CJ, din păcate fără efect. Şi dacă tot vorbim de premiere, aş vrea să 
vă spun şi ceva frumos , anul acesta la Tulgheş este pentru prima dată când putem 
spune că  în mediul rural a avut loc un spectacol de operă. În cadrul Anului Cul-
tural la Tulgheş, un proiect minunat care sperăm să se bucure de succesul cuvenit, 
pe scena modestului nostru Cămin Cultural au urcat încă de la începutul anului, 
poeţi care şi-au lansat cărţile, interpreţi de muzică folk, actori şi artiştii Filarmo-
nicii şi Operei din Braşov. Aşadar, în 22 ianuarie a avut loc un spectacol de Folk şi 
poezie, unde poetul şi artistul Paul Arva şi-a lansat volumul „Mina de Gânduri” 
într-o prezentare inedită prin interpretarea actriţei Camelia Paraschiv Katai de la 
teatrul Andrei Mureşeanu din Sf Gheorghe. Avem o colaborare extraordinară cu 
Cenaclul Literar Buna Vestire din Miercurea Ciuc prin poetul Ionel Simota care 
în data de 24 februarie îşi va lansa noul volum de versuri la Tulgheş, colaborăm 
bineînţeles şi cu Şcoala Gimnazială Tulgheş, copiii noştri minunaţi, cu Cercul de 
Lectură Elicris din Tulgheş şi mulţi alţi oameni frumoşi. Pe data de 6 februarie a 
avut loc şi spectacolul de Operă, o premieră în mediul rural ce a adus public şi din 
localităţile vecine, muzica a fost în totalitate live, iar acompaniamentul interpre-
ţilor a fost susţinut de orchestră, un spectacol cu adevărat minunat. Pe data de 20 
februarie vom găzdui Teatrul Bacovia din Bacău cu piesa Sf Valentine în familie, 
o comedie care sperăm să îi aducă atât pe cei mici cât şi pe cei mari mai aproape 
de artă, mai aproape de o viaţă liniştită căreia nu trebuie să îi lipsească momentele 
de relaxare. 
Pe 8 martie vom avea un dar pentru doamne, un cadou muzical deosebit alături de 
Carmen Rădulescu şi Ilie Micolov celebrii pentru bucuria pe care au transmis-o 
generaţii de-a rândul . 
Din luna martie sperăm ca pe scena Căminului Cultural să intre şantierul, am câş-
tigat un proiect guvernamental pentru renovarea acestei clădiri de care, după cum 
vedeţi, avem mare nevoie şi care nu este în cea mai fericită formă. Aşadar, restul 
activităţilor culturale se vor muta în aer liber având un astfel de specific. 
Vă dezvălui doar ziua copilului care şi în acest an va fi spectaculoasă, Festivalul 
Munţilor Carpaţi, Tabăra de meşteşuguri şi artă culinară. Dar deja  am dezvăluit 
prea mult, promit să vă ţin la curent, puteţi oricum să ne urmăriţi şi pagina de 
facebook Primăria Tulgheş, unde colegii mei promovează mereu în timp real.

R: Proiecte pentru 2015?

MV: Bugetul este atât de restrâns, iar proiectele şi priorităţile sunt atât de multe 
încât nici nu ştiu cu ce voi începe, dar vă pot spune că anul acesta vom finaliza re-
abilitarea Şcolii Vale Frumoasă şi a clădirii Şcolii vechi din Centru, loc unde va lua 
fiinţă un muzeu, o sala de festivităţi şi ateliere meşteşugăreşti, proiecte susţinute 
din fonduri europene. Vom finaliza noul dispensar uman şi un nou parc tot din 
fonduri europene, piaţa agro alimentară şi cât putem din infrastructura drumuri-
lor, din ceea ce ştiu la acest moment cred că vom finaliza şi lucrările de asfaltare. O 
nouă bază sportivă pe care am promis-o tineretului încă din prima zi a mandatu-

lui, ei s-au ţinut de cuvânt şi au dus echipa de fotbal a localităţii pe  primul loc în 
toate competiţiile fapt pentru care la toamnă vor juca în premieră, tot la Tulgheş 
un meci internaţional pe un gazon nou, cu tribune, vestiare, pistă de alergat cu 
zgură şi dacă banii ne ajung, un teren de tenis şi volei. 

R: Meci internaţional?

MV: Da, internaţional! Cu una din echipele localităţilor înfrăţite!

Artiştii Filarmonicii şi Operei din Braşov

Hagota, comuna Tulgheş (foto: Alex Sabin Husariu)
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Controale mai multe din partea R.A.R

COMUNICAT

CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA 
PRODUSELOR P.O.A.D. 2014
PERSOANELOR ÎNSCRISE PE LISTE 
SUPLIMENTARE
Începând de luni, 16 februarie 2015, 
prin Serviciul Asistenţă Socială, se 

va demara acțiunea de distribuire a 
pachetelor cu produse alimentare, 
acordate prin Programul Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
(P.O.A.D.) 2014, de la orele 9,00 la  
16,00, la sediul SC RAGCL SA Reghin, 
str.Apalinei nr.93A, persoanelor înscri-
se pe lista suplimentară.
Cantitățile de alimente  distribuite 
sunt:
-6 kg făină, 

-6 kg mălai, 
-4 kg zahăr, 
-2 pachete paste făinoase de câte 400 
de grame, 
-4 litri ulei, 
-conservă din carne de porc - 8 cutii 
metalice de 300 gr.,  
-conservă din carne de vită în suc pro-
priu - 6 cutii metalice de 300 gr., 
-conservă din pate de ficat - 10 cutii 
metalice de 200 gr. 

IMOBILIARE
Vând apartament cu 2 camere în cart.
Unirii,zona liniştită,la etajul 4, deco-
mandat, dotat cu: centrală proprie, ter-
mopane ,gresie, faianţă.Preţ negociabil.
Tel.:0745578403

ANUNŢURI

Registrul Auto Român a înteţit, în 
2014, controalele la service-urile auto. 
Demersul a urmărit supravegherea efi-
cientă a pieței de gen şi garantarea unui 
nivel ridicat în siguranța circulației.
Raportarea Departamentului Supra-
veghere Piață (R.A.R.) pe anul tre-
cut arată că inspectorii Registrului au 
desfăşurat,  în perioada 1 ianuarie 2014 
- 31 decembrie 2014, nu mai puțin de 
6213 acțiuni de control la agenții eco-
nomici de pe piața națională. Acestea 
au fost finalizate prin 4142 documente 
de control (PVCSC), întocmite la ope-
ratori economici care efectuează activi-
tate comercială, distribuţie componen-
te auto şi la prestatorii de servicii care 
efectuează activităţi de reparaţii auto, 
dezmembrări auto, staţii ITP şi ateliere 

TLV.
Controalele s-au soldat cu sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
1.765.990 lei.  S-au aplicat, de aseme-
nea, 2357 sancțiuni complementare 
(opriri de la comercializare, suspendări 
de activitate).
Inspectorii R.A.R.-R.A. au identificat 
încălcări ale legii precum lipsa autori-
zaţiei tehnice eliberată de R.A.R., lipsa 
înregistrărilor şi nemenţinerea dovezi-
lor care să demonstreze conformitatea 
activităţilor executate cu condiţiile teh-
nice şi de calitate impuse, astfel încât 
vehiculele să corespundă condiţiilor şi 
reglementărilor legale privind admite-
rea şi menţinerea în circulaţie, nemen-
ţinerea condiţiilor iniţiale de autoriza-
re, introducerea pe piaţă a produselor şi 

materialelor noi care privesc siguranţa 
circulaţiei şi protecţia mediului neo-
mologate/necertificate, lipsa declaraţiei 
de conformitate emisă de producător 
sau de reprezentanţii acestora, lipsa 

inscripţionării şi/sau etichetării produ-
selor

Se redeschide dosarul Mineriadei din iunie 1990. Ion Iliescu va fi au-
diat de procurori 
Alături de fostul preşedinte Ion Iliescu, 
pe lista celor implicaţi la Mineriada din 
iunie 1990 mai sunt: Virgil Măgureanu, 
Mihai Chiţac şi Atanasie Stănculescu. 
Pe 17 septembrie 2014, CEDO a decis 
redeschiderea dosarului Mineriada. 
România a fost obligată să continue 
investigaţiile în dosarul Mineriadei, a 
decis, în septembrie 2014, Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului (CEDO), 
subliniind obligaţia statului de a face 
dreptate victimelor crimelor împotriva 
umanităţii, indiferent de timpul scurs 
de la săvârşirea acestora. Marea Cameră 
a CEDO a făcut public verdictul în cau-
za Mocanu şi alţii împotriva României, 
constatând încălcarea de către Româ-
nia a articolelor 2, 3 şi 6 din Convenţia 

europeană a drepturilor omului, după 
ce reclamanţii Anca Mocanu, Marin 
Stoica şi Asociaţia 21 Decembrie 1989 
s-au plâns de ineficienţa cercetărilor 
interne cu privire la evenimentele din 
13 - 15 iunie 1990, anunţă APADOR-
CH. Deşi dosarul uneşte trei cazuri, de-
cizia îi face dreptate şi lui Marin Stoica, 
reprezentat de avocatul APADOR-CH 
Diana Hatneanu, după ce CEDO se 
pronunţase deja în 2012 în favoarea ce-
lorlalţi doi petenţi.
„Cetăţeanul român Marin Stoica, astăzi 
în vârstă de 65 de ani, a fost bătut şi bă-
gat în comă în ziua de 13 iunie 1990, 
în sediul TVR. Omul se îndrepta spre 
serviciu când a fost luat de pe stradă, 
privat de libertate mai multe ore şi bă-

tut crunt. S-a trezit a doua zi la spital, 
unde cineva l-a sfătuit să dispară ca să 
nu fie arestat alături de alţi protestatari. 
De frică a fugit atunci şi nu a mai ieşit 
trei luni de zile din casă. Frica nu l-a pă-
răsit, însă, nici ulterior, ba chiar bătaia a 
avut asupra psihicului său efecte devas-
tatoare, aşa încât omul a depus plângere 
penală abia zece ani mai târziu, în 2001, 
când în sfârşit cercetările în acest dosar 
au început să avanseze”, se arată în co-
municatul APADOR-CH.
După opt ani de anchete, declaraţii, ex-
pertize IML, cazul Mineriadei, inclusiv 
în ceea ce-l privea pe Marin Stoica, a 
fost soluţionat de Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu ne-
începerea urmăririi penale.

La CEDO dosarul Stoica a fost conexat 
cu alte două ale Mineriadei, respec-
tiv al Ancăi Mocanu, al cărei soţ a fost 
omorât, şi al Asociaţiei 21 Decembrie 
1989, al cărei sediu fusese devastat de 
mineri, cauza fiind denumită „Mocanu 
şi alţii contra României”. Reclamanţii 
s-au plâns de lipsa unei anchete efici-
ente, imparţiale şi aprofundate pentru 
identificarea şi pedepsirea celor res-
ponsabili pentru reprimarea violentă a 
demonstraţiilor din 13 şi 14 iunie 1990. 
Plângerea lui Marin Stoica se bazează 
pe articolul 3 (interzicerea tratamente-
lor inumane sau degradante) din Con-
venţia europeană a drepturilor omului.

Nu primiţi bon fiscal? Atunci puteţi pleca fără să plătiţi
Toţi comercianţii vor fi obligaţi, de luna 
viitoare, să afişeze lângă casa de marcat 
o atenţionare în care clienţii sunt în-
demnaţi să ceară bon. Dacă nu îl pri-
mesc, aceştia pot pleca fără să achite 
nota, se mai precizează în atenţionarea 

obligatorie. Acest lucru va fi posibil ca 
urmare a avizării de către Guvern a in-
troducerii Loteriei bonurilor fiscale.
Restaurantele sau barurile trebuie să 
includă atenţionarea pe prima pagina 
a meniurilor, transmite B1 TV. În timp 

ce opiniile consumatorilor sunt împăr-
ţite cu privire la eficienţa noilor măsuri 
fiscale, reprezentanţii comercianţilor 
susţin ca măsura creează situaţii con-
flictuale.
Cumpărătorii pot reclama comercianții 

care nu emit bon fiscal la numărul de 
telefon 0800.800.085 pus la dispozitie 
de Fisc, care va fi afişat obligatoriu în 
magazine tot de la data de 1 martie.

Veşti îngrijorătoare pentru români în ceea ce priveşte acordarea 
pensiilor pe viitor
Nu te baza numai pe pensia de la stat, ci 
planifică-ţi singur viitorul financiar. În 
mai puţin de 30 de ani, pensia de stat va 
ajunge la doar 25% din salariu, adică la 
jumătate faţă de cât este acum. 
În următorii 20-25 de ani, fiecare anga-
jat va trebui să întrețină 2,5 pensionari
Veşti îngrijorătoare de la specialiştii 
Academiei Române: declinul demogra-
fic al ţării, care a intrat în al 26-lea an 
consecutiv, munca la negru, pribegia în 
străinătate, plus creşterea speranţei de 
viaţă, anunţă, peste 10-15 ani, colapsul 
sistemului actual de pensii şi, de fapt, al 
întregului sistem de asistenţă socială. 
Românii se căsătoresc tot mai târziu şi 

fac din ce în ce mai puţini copii (numă-
rul locuitorilor a scăzut de la 23 de mi-
lioane în 1990 la mai puţin de 20 de mi-
lioane în prezent), iar marile probleme 
vor apărea în momentul în care vor ieşi 
la pensie cei din generaţia “decreţeilor” 
(care au acum 40-45 de ani). 
Ce înseamnă asta? Că vor fi tot mai pu-
ţini tineri care să muncească şi tot mai 
mulţi vârstnici. Şi mai exact, dacă acum 
sunt 25 de persoane trecute de 65 de 
ani la 100 de adulţi, prin 2040, popula-
ţia în vârstă va fi dublă faţă de cea care 
lucrează. 
Cum ar putea autorităţile să prevină 
acest dezastru social? Prin măsuri de 

încurajare a natalităţii şi creare a cel 
puţin 650.000 de noi locuri de muncă. 
În altă ordine de idei, începe să econo-
miseşti chiar de astăzi, prin orice mij-
loace posibile - depozite bancare, asi-
gurări de viaţă, fonduri mutuale, pensii 
facultative -, dacă vrei să ai un trai de-
cent la bătrâneţe. 

Evoluţia demografică a României

Scenariile academice arată că popula-
ţia va dispărea cu o viteză de 130.000 
de persoane pe an după 2030, faţă de 
66.000 în prezent. 

Vârstă egală de pensionare

Începând din ianuarie 2035, femeile se 
vor pensiona, ca şi bărbaţii, la 65 de ani. 
Măsura se va aplica celor născute după 
decembrie 1970. 
Speranţa de viaţă a unui român este, în 
prezent, de 73 de ani, în cazul bărbaţi-
lor şi de 75 de ani, în cazul femeilor. Cu 
alte cuvinte, trăim, în medie, cel mult 
10 ani după ce ieşim din activitate.
Sursa: libertatea.ro
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Centrul Sportiv „Laurentia”,situat în cartierul 
Făgăraşului vă oferă zilnic:

Înscrieri şi abonamente la tel.:
0740/ 703.599
0742/ 918. 797
0365/ 486. 879

curs de înot
aquagym
pilates
step
stretching 
înot pentru bebeluşi
aerobic
saună finlandeză uscată
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Copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc 
din localitatea Petelea, judeţul Mureş 
vor beneficia de finanţare nerambursa-
bilă din fonduri externe în cadrul Pro-
gramului RO10 ,,Copii şi tineri aflaţi 
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi 
regionale pentru reducerea inegalităţilor 
naţionale şi pentru promovarea incluzi-
unii sociale” proiect finanţat cu sprijinul 
financiar al Programului RO10–CO-
RAI-, program finanţat de Granturile 
SEE 2009/2014 şi administrat de Fondul 
Român de Dezvoltare Socială.

Lansarea proiectului a avut loc joi, 5 
februarie la sediul Primăriei Petelea. 
În cadrul proiectului, Primăria din 
localitatea Petelea, a obţinut fonduri 
provenite de la Mecanismul Financiar 
al Spaţiului Economic European (SEE) 
reprezentând 85% adică 607.187,39 lei 
şi 15% de la Guvernul României repre-
zentând 107.150,70 lei. Valoarea totală 
a proiectului şi contractului este de ma-
xim 714,338 lei. 
Primul pas este reabilitarea clădirii şi 
dotarea centrului, şi-apoi selectarea şi 
introducerea acestor tineri şi părinţi în 
activităţile extraşcolare pentru educa-
rea lor. De selectarea beneficiarilor se 
ocupă o comisie care va stabili persoa-

nele ce sunt în pericol de a nu frecventa 
şcoala. Având în vedere faptul că în co-
muna Petelea populaţia de etnie rromă 
este în procent de 52% aceştia sunt cei 
mai predispuşi la abandon şcolar. 
„Prin reabilitarea centrului educaţional 
Petelea dorim să contribuim la îmbu-
nătăţirea situaţiei copiilor şi a tinerilor 
aflaţi în situaţii de risc cu o atenţie spe-
cial acordată celor de etnie rromă prin 
implicarea mai activă în evoluţia lor 
şi a părinţilor în domeniul incluziunii 
sociale. Activităţile finanţate din cadrul 
programului vor contribui la reduce-
rea diferenţelor economice şi sociale 
care separă aceste grupuri vulnerabile 
de restul societăţii. Beneficiarii pro-
iectului vor primi sprijin în rezolvarea 
temelor pentru acasă, meditaţii, consi-
liere psihologică, logopedie, tehnici de 
autocunoaştere, program de educaţie 
ecologică, excursii şi vizitarea anumitor 
obiective turistice. Proiectul are drept 
scop măsuri de implementare pentru 
combaterea marginalizării sociale şi 
stimularea participării la educaţie, in-
cluziune socială, educarea părinţilor, 
instruire profesională acces la educaţie 
formală, îmbunătăţirea frecvenţei şco-
lare şi servicii de facilitare a accesului 
pe piaţa muncii. Va exista şi un atelier 
de meşteşug tradiţional, un teatru de 
umbre, un atelier de pictură şi fotogra-
fie şi club de aeromodele„ a declarat 
Bâta Lucica, coordonatorul proiectului. 
Activităţile prevăzute de proiectul 
,,Centru Educaţional Petelea” se adre-
seaza unui grup ţintă format din 75 de 
copii ai comunităţii, 84 tineri aflaţi în 
situaţii de risc şi 120 de părinţi. „Sunt 
sigură că atât copiii cât şi părinţii se vor 

implica 100% în acest proiect. Eu, fiind 
cadrul didactic în comuna Petelea de 14 
ani îi cunosc şi sprijin în multe activităţi 
educative şi de conversie profesională. 
Avem copii care au terminat şcoala ge-
nerală şi au continuat studiile la liceu. 
Se vor implica pentru că ei ştiu că este 
un ajutor pentru ei. Este mare nevoie de 
asemenea proiecte pentru comunitatea 
noastră pentru că situaţia socială şi fi-
nanciară în comună este mai grea, nu 
sunt locuri de muncă, iar acesta este un 
sprijin binevenit. Educaţia trebuie să fie 
pe primul loc. De 14 ani asta încerc şi 
chiar am unele reuşite în care elevii au 
dat dovadă că au nevoie de educaţie” a 
declarat Maria Poţo, învăţător şi consi-
lier local în cadrul primăriei Petelea
Sediul centrului educaţional urmează 
să fie reabilitat, acesta aflându-se chiar 
vis-a-vis de Şcoala Generală, în clădi-
rea unui fost magazin, cu o suprafaţă de 
140 metri pătraţi urmând să fie intro-
duse încălzirea centrală, curentul elec-
tric şi apa. Se doreşte ca până în data de 
15 septembrie 2015, odată cu începerea 

noului an şcolar, acest centru să fie dat 
în folosinţă. 
Pe lângă alte dotări la centru se va asi-
gura şi hrana beneficiarilor „Este vorba 
despre un centru educaţional pentru 
copii prin lansarea proiectului „O şan-
să pentru fiecare”. Acest proiect a fost 
câştigat în anul 2014, fiind vorba despre 
copii de etnie rromă care după progra-
mul de la şcoală pregătirile le vor face 
în acest centru. Acest program sperăm 
să ducă la îmbunătăţirea şi educarea co-
piilor de etnie rromă pe perioada celor 
cinci ani cât se derulează proiectul. Vor 
avea parte de o educaţie aparte, deoa-
rece în cadrul centrului vor fi profesori 
şi educatori mai precis doi educatori şi 
trei profesori, un asistent social, un psi-
holog şi animator educaţional, dar şi un 
instructor de aeromodele ” a declarat 
Pădurean Sorin Pompei, primarul co-
munei Petelea. 

Astăzi voi scrie despre Daniela Moldo-
van.  O prezență discretă, plăcută, afla-
tă în plină desfășurare de forțe a celei 
de-a doua tinereți.

Rep: Daniela, cum a început drumul 
vieții tale la trecerea pragului dintre 
adolescență şi maturitate? Care au fost 
alegerile pe care le-ai făcut la vremea re-
spectivă?

Daniela Moldovan: La vremea respecti-
vă, asemeni tuturor tinerilor conştienți 
că trebuie să parcurgem un drum drept 
pe calea formării profesionale, am 
ales cursurile unei facultăți din Cluj 
în ideea de a mă specializa în dome-
niul cifrelor. În câțiva ani, cu ambiție 
şi conştiinciozitate am devenit expert 
contabil. Am decis că e momentul să 
devin împlinită şi în plan sentimental. 
A urmat aşadar căsătoria şi aducerea pe 
lume a copiilor: Alex şi Alexia.

Rep: Până aici lucrurile par aşezate, 
asemeni multor alte familii din lumea 
în care trăim. Înțeleg însă că în toți anii 
aceştia simțeai că ceva lipseşte...
D.M.: Adevărat! Sunt genul de om care 
mi-am pus întrebări toată viața. Matu-
ritatea însă, m-a făcut să găsesc şi anu-
mite răspunsuri şi să-mi stabilesc anu-
mite priorități. Lăsând la o parte copiii, 
care pentru orice mamă sunt priorita-
tea şi sensul vieții, mă întrebam adese-
ori ce se va materializa din toate cău-
tările mele... Având o mare deschidere 
în direcția dezvoltării personalității şi 

a înțelegerii conceptului fengshui, 
eram mereu conştientă că momentul 
înțelegerii va veni.

Rep: Când ai avut acest declic?

D.M: Exact în urmă cu un an. Mă plim-
bam cu Alexia pe păşunea din apropi-
erea casei. Era 16 februarie. La aceas-

tă data din an, am zărit în fața mea o 
floare plăpândă de culoare roz. Am 
luat-o şi am ştiut că trebuie să-i pre-
lungesc viața cu ceva ani buni. Şi aşa a 
luat naştere prima mea lucrare. A fost 
un început timid, la fel cum era dorința 
din sufletul meu.

Rep: Cum ai ajuns de la acea floricică roz 
la ceea ce eşti azi: Amintiri din flori?

D.M: Pot spune că provocările s-au 

ținut lanț. Impresionată de ideea de a 
face florile să traiască în casele noastre 
cât mai mult, fratele meu mi-a aruncat 
mănuşa. A început să-mi facă machete-
le viitoarelor tablouri, el fiind extrem de 
priceput în grafică. De aici până la a da 
viață tablourilor mele nu a fost decât un 
pas. Fiecare nouă lucrare a fost şi este o 
provocare extraordinară.

Rep: Înțeleg că ai devenit expertă în pre-
sarea petalelor.

D.M: Se poate spune şi aşa. Nu mă 
consider expertă, consider doar că am 
ajuns în acel punct al vieții în care fac 
ceva cu o imensă bucurie. Mai ales 
când ştiu că ceea ce fac aduce bucurie 
în casele multor oameni.

Rep: Mai exact, care sunt clienții tăi? 
Cum te-ai făcut cunoscută?

D.M: Surprinzător, Facebookul a fost 
rampa mea de lansare. Amintiri din 
flori e numele meu de suflet, cel care 
m-a propulsat în spațiul virtual şi de 
acolo în intimitatea clienților mei. 
Sunt oameni de cele mai multe ori 
necunoscuți, din țară şi de peste hotare. 
Am realizat lucrări la cererea lor sau am 
vândut lucrări realizate din imaginația 
şi sufletul meu.

Rep: Mulțumesc pentru că ne-ai lăsat să 
intrăm în intimitatea adevăratei Danie-
la Moldovan şi sperăm să te regăsim şi 
în casele cât mai multor reghineni!

Daniela Moldovan redă viață florilor

Smaranda PUŞCAŞ

Centru Educaţional în localitatea Petelea

Codruţa ROMANŢA

Oameni de lângă noi

Clădirea unde va avea sediul cen-
trul educaţional

O parte din cei implicaţi în proiect

Tablouri din flori realizate de Daniela Moldovan

Începând cu acest număr, vă oferim o rubrică nouă care își propune să vă prezinte persoane din orașul nostru. Nu e vorba de persoanele 
publice pe care le cunoaștem cu toții. E vorba despre oameni simpli, pe lângă care trecem în fiecare zi, fără să știm ce caractere puternice 
au, despre oameni care ne fac viața mai frumoasă. Să-i cunoaștem așadar împreună!
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Pompierii au salvat o persoană în 
municipiul Târnăveni

În dimineața zilei de luni, 16 februa-
rie, la ora 8:53, o misiune de salvare 
a fost desfăşurată pe strada 1 Decem-
brie 1918 din municipiul Târnăveni de 
către forțele de intervenție ale Secției 
Târnăveni. Apelantul numărului unic 

de urgență 112 preciza faptul că o per-
soană de sex feminin, în vârstă de 70 de 
ani, era căzută în interiorul locuinței, 
fiind în imposibilitatea de a se ridica 
şi de a deschide uşa. Folosind echipa-
mentele şi mijloacele din dotare, pom-
pierii militari au pătruns în locuință 
prin forțarea uşii de la intrare şi au pre-
dat victima personalului care încadra 
ambulanța SAJ.   

Deblocare uşă

Detaşamentul de pompieri Sighişoara 
a intervenit în aceeaşi zi la ora 19:59, 
pe strada Mihai Viteazu, cu o autospe-
cială de lucru cu apă şi spumă, pentru 
deblocarea uşii unui apartament. Fo-
losind echipamentele şi mijloacele din 
dotare, pompierii au pătruns în interi-

orul apartamentului, constatând că  în 
locuință se afla o persoană de sex femi-
nin, în vârstă de 78 de ani, inconştientă, 
care era căzută în bucătărie şi care ne-
cesita asistență medicală. Aceasta a fost 
preluată de echipajul medical sosit la 
fața locului.
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Misiune pirotehnică în comuna Ruşii Munţi
Miercuri, 28 ianuarie echipa piroteh-
nică a Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş 
a intervenit pentru asanarea unor ele-
mente de muniție în localitatea Sebeş, 
comuna Ruşii Munți. La faţa locului, 
membrii echipei au identificat şi ridi-
cat un proiectil perforant calibrul 100 
mm şi un focos de proiectil. Muniţia 
provine, cel mai probabil, din al Doilea 

Război Mondial, aceasta fiind ridicată, 
transportată şi depozitată în siguranţă, 
urmând să fie distrusă.

Incendiu la o hală de producţie

În aceaşi zi, în jurul orei 9:14, Inspec-
toratul pentru Situații de Urgență „Ho-
rea” al județului Mureş a fost sesizat 
prin numărul unic 112, cu privire la 

producerea unui incendiu la o hală de 
producție situată în satul Jabenița, co-
muna Solovăstru.
La adresa indicată de apelant, au fost 
mobilizați pompieri militari din cadrul 
Detaşamentului Reghin şi Serviciul Vo-
luntar pentru Situații de Urgență Solo-
văstru cu două autospeciale de lucru cu 
apă şi spumă şi o ambulanță SMURD.
Forțele de intervenție au acționat 

prompt, localizând în scurt timp in-
cendiul. Ca urmare a producerii eve-
nimentului, a cărui cauză probabilă a 
constituit-o scânteia mecanică prove-
nită de la o instalație tehnologică, au 
ars 60 mentri cubi de peleți şi aproxi-
mativ 140 mp de astereală de lemn de 
la acoperiş.

C.R.

Săcalu de Pădure şi-a chemat acasă fiii
Alături de alte comunități din Valea 
Superioară a Mureşului, Săcalu de Pă-
dure, are o vechime şi o istorie apreci-
abilă, marcată mai ales prin păstrarea 
tradiției milenare, ce face legătura între 
trecut, prezent şi viitor. Mărturia aces-
tei afirmații stă în faptul că acolo încă 
se colindă „Cie-şi marea cât de mare”, 
colind din vremurile când abia se des-
prindea pământul de ape, în urmă cu 
mii de ani, şi care a fost transmis până 
la noi prin graiul acestei comunități. 
În ultimii ani, această comunitate şi-a 
propus să-şi cheme fiii la o întâlnire 
anuală, iar pe lângă ei au fost invitați 
şi alții, cum ar fi aleşii locali, politi-
cieni şi asociații culturale, precum 
Despărțământul ASTRA Reghin. 
La întâlnirea din anul 2013 s-a hotărât 
să se retipărească monografia satului, 

scrisă de preotul Romulus Sever Todea, 
care a fost îmbogățită cu noi date de 
către profesorii Ilie Şandru şi Ioan Tor-
pan, asistați de aproape de generalul în 
rezervă Valer Cengher. Pe lângă această 
aşteptată lucrare, la întâlnirea din 9 no-
iembrie 2014, Ioan Torpan a mai tipărit 
şi lansat o prestigioasă lucrare menită 
să păstreze vie memoria localității, in-
titulată „Satul nostru – Săcalu de Pă-
dure”, ilustrată cu imaginile oamenilor, 
caselor şi locurilor minunate.
Întâlnirile respective au fost minunate, 
numai că sufletul sătenilor a devenit 
mai pesimist de când tinerii îşi iau lu-
mea în cap şi pleacă pe alte meleaguri. 
Cu toate acestea, o fiică a satului, pro-
fesoara Delia Torpan a fost foarte in-
teresată de întâlnirile din ultimii doi 
ani, adunând date, mai ales referitoare 

la desfăşurarea serbărilor, pe care le-a 
cules într-o minunată carte intitulată 
„Săcalu de Pădure şi-a chemat acasă 
fiii”. O astfel de inițiativă este salutară, 
deoarece contribuie atât la menționarea  
istoriei locale, cât şi la redarea speranței 
că satul trăieşte în fiii săi, chiar dacă 
unii sunt plecați pe alte meleaguri. Lu-
crarea cuprinde şi referințele publicis-
tice ale lui Lazăr Lădariu, Ilie Şandru, 
Ioan Torpan şi ale altor martori ai 
vieții săcălenilor şi ai serbărilor lor. În 
ilustrațiile cărții apar invitații care au 
participat la serbări, printre care depu-
tatul Vasile Gliga şi primarul comunei 
Brâncoveneşti, Ördög Ferencz, dar, mai 
ales oamenii locului, mulți dintre ei 
îmbrăcați în costume populare. Spec-
tacolul serbărilor, susținut de formația 
artistică condusă de Dragomir Pan-

tea şi de Ansamblul Folcloric „Doina 
Mureşului” din cadrul Casei de Cultură 
„Eugen Nicoară” din Reghin, a fost de 
asemenea ilustrat  în lucrarea profesoa-
rei Delia Torpan. Ansamblul Folclo-
ric „Doina Mureşului” din Reghin şi 
formația artistică condusă de Dragomir 
Pantea.
Iată că Săcalu de Pădure cu peisajul bi-
necuvântat în care este aşezat, cu oame-
nii şi cu istoria sa, rămâne ca un reper 
de frumusețe şi bogăție, actualizat me-
reu prin lucrarea fiilor săi.

Ilie FRANDĂŞ

Răsfăţ duminical
Parcă toţi aşteptăm ca duminica să se 
întâmple ceva frumos care să ne facă 
poftă de o nouă săptămână de muncă....
Ei bine, se poate! În acestă duminică 
(22 februarie) Reghinul va fi răsfăţat pe 
strune de chitară. Şi nu oricum, ci într-
un adevărat regal folk! Aşadar, iubitorii 
genului sunt invitaţi de la ora 19:00 la o 
întâlnire cu Daniel Iancu&Folk Reghin 
Friends. Pentru cei împătimiţi ai muzi-
cii folk nu e prima întâlnire de genul. 
Luna trecută, îndrăgita Angela Mari-
aşiu a susţinut un concert tot la Valea 

Regilor. Aşadar, fiţi regi pentru o seară 
şi oferiţi-vă câteva ore de suflet picurat 
în acorduri de chitară! Noi vom reveni 
cu amănunte în numărul viitor.

Smaranda PUŞCAŞ

ŞTIRI Incendiu de vegetație uscată 

În data de 18 februarie, Inspectora-
tul pentru Situaţii de Urgenţă „Ho-
rea” al judeţului Mureş a fost solicitat 
pentru stingerea unui incendiu de 
vegetaţie uscată. La ora 17:07, în mu-
nicipiul Reghin, pe strada Gării, s-a 
deplasat un echipaj cu o autospecială 
de lucru cu apă şi spumă din cadrul 
Detaşamentului de pompieri Reghin 
care a reuşit să lichideze incendiul în 
scurt timp. Ca urmare a producerii 
evenimentelui, a cărui cauză probabi-
lă a constituit-o focul deschis în spații 
deschise, au ars aproximativ 220 mp de 
vegetație uscată.
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Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Tîrgu Mureş vă face cunoscută una 
dintre cele mai ample acțiuni de medi-
atizare a universității – Caravana UMF, 
care a început marţi 12 februarie la pri-
mele ore ale dimineții.  
În prima etapă a Caravanei UMF Tîrgu 
Mureş, cinci echipe formate din cadre 
universitare şi studenți au pornit în 
cinci direcții pentru a prezenta în 34 
de Licee oferta educațională, baza ma-
terială şi oportunitățile care îi aşteaptă 

pe viitorii studenți. CARAVANA UMF 
Tîrgu Mureş este cea mai amplă acțiune 
de acest gen desfăşurată în România 
până la acest moment şi va vizita în 
total peste 110 licee din aproape toată 
România. 
“Se vor străbate 19 județe şi se va opri în 
46 de oraşe, urmând să ne adresăm unui 
număr de peste 80.000 de elevi ai clase-
lor XI-a şi a XII-a. Caravana UMF Tîr-
gu Mureş este menită să scoată în evi-
denţă valori specifice ale universităţii: 

nivelul academic, oferta educațională, 
detaliile admiterii, baza materială şi 

socială, baza sportivă, oportunitățile 
care disting UMF Tîrgu Mureş de cele-
lalte universități de profil. Promovarea 
acestor  evenimente se va reflecta în 
numărul de studenți dispuşi să studieze 
la Tîrgu Mureş, o dată cu aceştia cre-
ându-se şi un set de avantaje implicite 
pentru municipiul în care conviețuim” 
a declarat rectorul Leonard Azamfirei.

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
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Legea pentru securitate cibernetică a intrat în linie dreaptă la Camera 
Deputaţilor

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei 
şi Comunicaţiilor din Camera Deputa-
ţilor a demarat marţi, 10 februarie, lu-

crările pentru o nouă Lege privind se-
curitatea cibernetică a României, după 
ce varianta iniţială a legii fost declarată 

neconstituţională de Curtea Constitu-
ţională prin Decizia nr.17/2015 din 21 
ianuarie 2015.
Conştienţi de importanţa fundamenta-
lă a acestei legi pentru siguranţa naţio-
nală, mai ales în contextul internaţional 
în care ameninţările din spaţiul virtual 
sunt din ce în ce mai complexe şi mai 
frecvente, membrii Comisiei elaborea-
ză în aceste zile un proiect care va fi 
transmis spre dezbatere şi consultare 
societăţii civile. 
„În acest sens membrii Comisiei pentru 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţi-
ilor colaborează intensiv cu membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publi-
că şi siguranţă naţională din Camera 
Deputaţilor şi Senat, cu grupurile de lu-
cru constituite la nivel guvernamental 

precum şi cu ceilalţi factori implicaţi. 
Astfel, noua lege va respecta indicaţii-
le Curţii Constituţionale, şi va include 
amendamentele formulate de deputaţi 
şi senatori. Prezenta iniţiativă legisla-
tivă va contribui la consolidarea secu-
rităţii cibernetice, prin stabilirea unor 
obligaţii ce revin persoanelor de drept 
privat care deţin infrastructuri ciberne-
tice” a declarat deputatul Gliga Vasile 
Ghiorghe.  Totodată, creşterea nivelu-
lui de securitate cibernetică va duce la 
dezvoltarea comerţului electronic şi, în 
general, la utilizarea Internetului în de-
rularea afacerilor.

Caravana UMF Tîrgu - Mureş demarează în forță!
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În şedinţa de Consiu Local din data 
de 10 februarie, consilierii locali re-
ghineni au votat noua componenţă a 
Consiliului de Administraţie a Clubu-
lui “Avântul” Reghin, după ce consilie-
rii Zsigmond Zsolt şi Claudiu Bîndilă 
şi-au dat demisia. În locul celor doi, în 
urma propunerilor au fost aleşi con-
silierii Mihai Pădurean şi Ioan Socol. 
Astfel, din Consiliu de Administraţie al 
Clubului Avântul fac parte pe lângă cei 
doi consilieri noi aleşi Ovidiu Marian şi 
Daniel Gliga. 
“Mai sunt 20 de zile până începe Cam-
pionatul şi mai sunt foarte multe lu-
cruri pe care trebuie să le decidem, 

inclusiv alegerea directorului de club.  
Vreau să fac o invitaţie către toţi cetă-
ţenii municipiului Reghin, inclusiv că-
tre oamenii de afaceri, să vină alături 
de Clubul Sportiv Municipal Avântul 
Reghin. Avem nevoie de oricine este 
dispus să ajute clubul într-un mod or-
ganizat sau individual pentru a crea un 
post în Consiliul de Administraţie des-
tinat sponsorilor. Să nu uite că sponsor 
înseamnă să vină cu resurse materiale 
ori bani. Vom face asta într-un mod 
transparent şi sunt sigur că vom găsi 
suficienţi doritori ” a declarat consilie-
rul Ovidiu Marian. 
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Şofer băut la volan depistat de poliţişti

Noi membrii în Consiliu de Administraţie la Avântul

Ovidiu Marian, preşedintele Consiliului de Administraţie 
al Clubului Sportiv “Avântul” Reghin

10 infracţiuni rutiere constatate de po-
liţişti din cadrul IPJ Mureş, în perioada 
13-15 februarie 2015. Şase conducători 
auto au fost depistaţi în trafic având o 
concentraţie de alcool în aerul expirat, 
peste limita legală, trei conduceau auto-
vehicule neînmatriculate şi un condu-
cător auto avea permisul suspendat  

Vineri, 13 februarie, în localitatea So-
lovăstru, un conducător auto, de 37 de 
ani, a fost depistat în trafic de poliţişti, 
în timp ce conducea sub influenţa alco-
olului. La testarea cu aparatul etilotest, 
bărbatului i-a rezultat o valoare de 0,98 
mg/l alcool pur în volumul de aer ex-
pirat.

În data de 15 februarie, pe DJ 153/C, în 
comuna Gurghiu, a fost oprit în trafic, 
un autoturism, condus de un tânăr de 
22 ani, din oraşul Luduş, a cărui permis 
de conducere era suspendat, iar dovada 
înlocuitoare a acestuia era expirată din 
data 14 februarie 2015. Conducătorului 
auto i s-a întocmit dosar penal pentru 

comiterea infracţiunii de conducerea 
pe drumurile publice a unui autovehi-
cul fără a poseda  permis de conducere. 

C.R.

În localitatea Murgeşti, comuna Acă-
ţari, în data de 13 februarie, poliţiştii 
au oprit în trafic, o autoutilitară, con-
dusă de un bărbat de 42 de ani, în timp 
ce transporta 500 kg de porumb boa-
be, fără a avea documente justificative 
pentru bunurile transportate. Bărbatul 
a fost sancţionat cu amendă, în valoare 
de 500 lei, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 12/1990. 
În localităţile Dămieni şi Livezeni, po-
liţiştii au depistat în trafic, două autou-

tilitare, care transportau 15 metri steri, 
lemn de foc de esenţă tare de fag, fără 
documente de provenienţă sau trans-
port. Conducătorilor auto le-au fost 
aplicate două sancţiune contravenţio-
nală în valoare de 4000 lei iar materia-
lul lemnos a fost confiscat.  

C.R.

Cereale şi lemn de foc, confiscate 
de poliţişti 

Autorii furtului din Chiheru de 
Sus identificaţi
Un bărbat şi o femeie sunt cercetaţi 
pentru un furt din locuinţă, infracţiu-
ne comisă în data de 11 februarie 2015, 
în localitatea Chiheru de Sus. Cei doi 
suspecţi au pătruns în locuinţă, prin 
forţarea uşii de acces, de unde au sus-
tras două perechi de cercei şi un cru-
cifix, toate din aur, care se aflau într-o 
cutie. 
După doar două zile, în urma investi-
gaţiilor efectuate de poliţiştii de la Pos-
tul de Poliţie Chiheru de Jos, s-a reuşit 

identificarea a doi suspecţi, de 24 şi 33 
de ani,  domiciliaţi în Reghin, respectiv 
localitatea Chiheru de Sus. Prejudiciul 
cauzat, în valoare de 1000 de lei, a fost 
recuperat. Cele două persoane, au fost 
prezentate Judecătoriei Reghin, care a 
dispus arestarea preventivă pentru o 
perioadă de 30 zile pentru unul dintre 
suspecţi şi arestul la domiciliu pentru 
celălalt.

C.R.

Trei tineri au deposedat prin vio-
lenţă un reghinean
Trei tineri, sunt cercetaţi pentru in-
fracţiunea de tâlhărie calificată, comisă 
la data de 21 decembrie 2014, în mu-
nicipiul Reghin. În urma cercetărilor 
efectuate de către poliţişti de investiga-
ţii criminale, din cadrul Poliţiei muni-
cipiului Reghin, la data de 12 februarie 
2015, s-a reuşit identificarea celor trei 
suspecţi, în cazul unei tâlhării, comise 
pe strada Mihai Viteazul, din Reghin. 
Cei trei, de 24 şi 25 de ani, în data de 
21 februarie 2014, în jurul orei 4.45, au 

deposedat prin violenţă, un tânăr de 27 
de ani, de un portmoneu cu acte şi car-
duri bancare, un telefon mobil şi suma 
de 200 lei. În data de 13 februarie 2015 
cei trei au fost prezentaţi instanţei de 
judecată, care a admis  propunere de 
arestare preventivă şi a dispus arestarea 
preventivă a acestora pentru o perioa-
dă de 30 zile.

C.R.

Bărbat posesor de mandat euro-
pean de arestare, depistat de po-
liţişti
Poliţişti de investigaţii criminale, au 
organizat la data de 13 februarie 2015, 
o acţiune pe raza municipiului Tg. 
Mureş, în urma căreia a fost depistat 
şi reţinut C.C.F., pe numele căruia au-
torităţile ungare au emis la data de 25 
august 2014 un mandat de arestare eu-
ropeană, pentru comiterea infracţiunii 
de trafic de droguri de mare risc.
Cu ocazia controlului corporal efec-
tuat, asupra bărbatului a fost găsită o 

borsetă în care se afla un cântar elec-
tronic de precizie şi 18,5 g fragmente 
vegetale uscate cu aspect de muguri, de 
culoare verde olive, învelite în folie de 
aluminiu. Bărbatul a fost reţinut  24 de 
ore în arestul IPJ Mureş, urmând a fi 
prezentat Curţii de Apel Tg. Mureş, cu 
cerere de arestare provizorie în vederea 
extrădării către Ungaria. 

C.R.

Poliţiştii locali aşteaptă decizia pen-
tru norma de hrană
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, 
autorităţile administraţiei publice lo-
cale puteau acorda în limita bugetului 
aprobat, prin Hotărârea Consiliului Lo-
cal, norma de hrană poliţiştilor locali 
conform prevederilor Ordonanţei Gu-
vernului nr 26/1994 privind drepturile 
de hrană, în timp de pace, ale persona-
lului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare.
Însă‚ proiectul de hotărâre a fost blocat 
deoarece se aşteaptă o Hotărâre de Gu-
vern, prin care se vor stabili toate deta-
liile şi metodologia de acordare. 
Cei 26 de poliţişti locali din Reghin 
care patrulează pe străzile municipiului 
urmau să primească începând cu data 
de 1 ianuarie 2015 normă de hrană. To-
talul caloriilor dintr-o zi nu trebuie să 
depăşească 5010.
Cadrul legal pentru oferirea normei de 
hrană comunitarilor este prevăzut de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 65/2014, potrivit căreia 
”Începând cu 1 ianuarie 2015, autori-

taţile administraţiei publice locale pot 
acorda în limita bugetului aprobat, prin 
Hotărâre a Consiliului Local, normă de 
hrană politiştilor locali conform pre-
vederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
26/1994 privind drepturile de hrană, 
în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, repu-
blicată cu modificările şi completările 
ulterioare”.

C.R.



NR 79 GLASUL  VĂILOR

Ediţia a VIII-a a Balului Însuraţilor s-a 
desfăşurat în sala festivă a firmelor Gli-
ga, gazda evenimentului la fel ca în fie-
care an fiind familia deputatului Gliga 
Vasile Ghiorghe. 
Cu încrederea că toţi cei prezenţi se vor 
simţi bine, lucru garantat de-altfel de 
sutele de participanţi care au jucat până 
în zorii zilei s-a dat startul la distrac-
ţie pe muzica întreţinută de Orchestra 
Casei de Cultură “Eugen Nicoară” sub 
coordonarea profesorului Ioan Conţiu. 
Binecuvântarea pentru această ediţie a 
fost dată de părintele Eugen Oprea din 
Ibăneşti. 
“Acum opt ani nu ne gândeam că vor 
fi atât de mulţi doritori care să parti-
cipe la Balul Însuraţilor şi să îmbrace 
costumul popular. Le mulţumesc tu-
turor celor prezenţi la acest Bal care 
sunt prezenţi aici pentru frumos. Este 
important ca atunci când sunt pro-
bleme, să ştim să trecem peste ele, să 
ştim să trăim prin frumuseţea a ceea 
ce avem. Acum ne putem bucura pen-
tru costumele populare şi de faptul că 
suntem împreună. Este a VIII-a ediţie, 
iar sala este la fel de plină şi promit că 
vom organiza în continuare acest Bal al 
Însuraţilor pentru toţi cei care ştiu să 
promoveze tradiţia şi pentru cei care 
îmbracă costumul popular din plăcere. 
Şi în această seară avem costume po-
pulare vechi, chiar şi din alte zone ale 
ţării cum ar fi Bucureşti, Sibiu, Timi-
şoara lucru care mă bucură. Este bine 
să ne amintim de unde am plecat, să ne 
amintim de unde şi cine sunt bunicii şi 
părinţii noştri şi să nu uităm că dacă-i 
respectăm pe ei, ne respectăm pe noi” a 
declarat deputatul Gliga Vasile Ghior-
ghe, gazda evenimentului. 
La intrare oaspeţii balului au fost în-
tâmpinaţi cu tradiţionala pâine şi sare 
de grupul folcloric din Solovăstru în 
ziua dintâi, iar apoi au fost întâmpinaţi 
de tinerii din Ansamblul Doina Mu-
reşului din Reghin, în cea de-a doua 
zi a balului.  Cei prezenţi au uitat preţ 
de câteva ore de problemele cotidiene, 
norocoşii care au moştenire un costum 
popular autentic l-au scos din lada de 

zestre îmbrăcându-l cu mândrie, iar al-
ţii şi-au făcut unul la comandă, special 
pentru acest bal. 
Pentru ca atmosfera să fie una cu ade-
vărat de neuitat, organizatorii au pre-
gătit diferite surprize muzicale petre-
căreţilor, aducând în faţa lor, pe lângă 
Marius Ciprian Pop, cel care a fost mo-
deratorul evenimentului în cele două 
zile de bal, Ansamblul “Junii Sibiului”, 
solista de muzică populară Sava Ne-
grean Brudaşcu, Angelica Flutur, Cor-
nelia şi Lupu Rednic, Mariana Anghel,  
Gabriela Ţuţă, Doru Pop, Mihaela şi 
Ciprian Istrate. Nu au lipsit ansamblu-
rile locale care au prezentat programe 
artistice pe măsură.

Comuna Deda, reprezentată în 
număr mare

Reprezentanţii comunei Deda partici-
pă an de an la Balul Însuraţilor, con-
siderând acest eveniment un lucru 
deosebit „Sunt încântată pentru că am 
putut lua şi noi parte la Balul Însura-
ţilor cu portul de pe Valea Mureşului 
Superior, însoţiţi de ansamblul nostru 
care are un renume nu doar la nivel 
local ci şi în străinătate. Astă seara am 
putut să fim alături de organizatorii 
acestui eveniment, de familia dom-
nului deputat Vasile Gliga. Suntem o 
echipă mare din Deda în această seară 
la Balul Însuraţilor. Acest Bal este un 
adevărat eveniment de promovare a 
portului popular, un eveniment unde 
an de an vin tot mai mulţi oameni care-
şi pregătesc din timp costumul popu-
lar” declarat Lucreţia Cadar, primarul 
comunei Deda. 

Prefectul judeţului Mureş im-
presionat de eveniment

De la Balul Însuraţilor nu au lipsit ofi-
cialităţile, care nu s-au lăsat purtate de 
modernism, ci au purtat cu mândrie 
costumul popular. Printre aceşti oas-
peţi de seama s-a aflat şi prefectul ju-
deţului Mureş, Lucian Goga, care s-a 
dovedit a fi impresionat de mulţimea 

de oameni îmbrăcaţi în straie populare, 
având în vedere faptul că a participat 
pentru prima dată la acest eveniment 
“Vreau să felicit organizatorii, familia 
Gliga pentru acest eveniment deosebit 
de frumos. Cel mai important lucru 
este acela că se aduce costumul popu-
lar, tradiţiile şi obiceiurile populare, 
acolo unde le este locul, de pe Valea 
Gurghiului, Valea Mureşului, Valea 
Beicii şi din alte zone. Am remarcat 
că toată lumea este mândră să poarte 
costumul popular, este foarte multă ve-
selie, toată lumea are zâmbetul pe buze 
ceea ce denotă că poporul român ştie 
să petreacă şi să-şi promoveze obiceiu-
rile. Cred că aşa îi şade bine românului 
să petreacă, cu toată lumea laolaltă”, a 
declarat Lucian Goga, prefectul judeţu-
lui Mureş.

Balul însuraţilor o tradiţie care 
se respectă
A răspuns afirmativ invitaţiei şi Ci-

prian Dobre, preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş care a îmbrăcat bucu-
ros costumul popular „Acest Bal al În-
suraţilor pe care-l organizează familia 
deputatului Gliga, a devenit o tradiţie 
care se respectă. Atunci când este vorba 
despre tradiţie, despre portul şi muzica 
populară, vorbim despre lucruri sfin-
te. Acum sunt îmbrăcat cu un costum 
popular care aparţine familiei mele din 
Sântu, comuna Lunca” a declarat Ci-
prian Dobre. O mie de persoane au dat 
viaţă sălii de bal a Firmelor Gliga, unde 
au jucat timp de două zile, de seara pâ-
nă-n zori. Petrecăreţii s-au bucurat de 
bucatele tradiționale pregătite de gazde, 
dar şi de expoziţia cu vânzare la care au 
participat meşteri populari atât din ju-
deţul Mureş cât şi din alte zone ale țării.
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Bună dispoziţie, chef de joc şi costume populare autentice 
la Balul Însuraţilor 


