
Î.P.S. Irineu al Alba Iuliei a fost prezent 
în 28 februarie (în a doua Duminică 
din perioada Triodului), în mijlocul 
credincioşilor parohiei „Sfinţii Împă-
raţi Constantin şi Elena” din muni-
cipiul Reghin. Arhiepiscopul a slujit 
Sfânta Liturghie şi a rostit cuvântul 
de învăţătură în Biserica din cartierul 
Unirii, aflată sub păstorirea Părintelui 
Dorin  Albin Toderic. Răspunsurile la 
Sfânta Liturghie au fost date de patru  
studenţi de misiune al Centrului Epar-
hial, de la Facultatea de Teologie din 
Alba Iulia. La finalul slujbei, părintele 
Toderic a oferit IPS Irineu, o icoană 
argintată reprezentând „Cina cea de 
Taină”. „Bucuria noastră este deplină 
acum când ierarhul nostru se află în co-
munitatea noastră şi nădăjduim împre-
ună cu credincioşii ca în 2017 să fina-
lizăm lucrările de pictură şi să stabilim 
o dată de comun acord pentru sfinţirea 
noii Biserici. Acestea sunt gânduri-
le noastre creştineşti şi nădăjduim că 
bunul Dumnezeu ne va ajuta şi având 

şi sprijinul credincioşilor vom finaliza 
această lucrare măreaţă care este de 
trebuinţă şi unde credincioşii noştri îşi 
găsesc loc de întâlnire cu Dumnezeu, 
la ceas de rugăciune, în duminici şi 
sărbători”a declarat părintele Albin To-
deric Dorin. Biserica a fost edificată ca 
urmare a creşterii numărului de familii 
ortodoxe din cartierul Unirii al muni-
cipiului, care au solicitat în anul 2001 
înfiinţarea unei noi parohii şi constru-
irea unei biserici de cartier pentru cele 
peste 600 de familii. În urma acestei ce-
reri, a fost aprobată înfiinţarea parohiei 
ortodoxe Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena din cartierul Unirii, la care a 
fost numit preot paroh părintele Dorin 
Toderic. La 1 septembrie 2002 s-a pus 
piatra de temelie a acestui lăcaş de cult 
în prezenţa Înalt Preasfinţitului Andrei 
Andreicuţ al Alba Iuliei. Lucrările de 
construcţie au început în primăvara 
anului 2006. Construcţia este în stil bi-
zantin cu două turle în faţă şi o turlă 
mare deasupra naosului, înălțându-se 

până la aproape 30 de metri. În anul 
2008, după ce s-au demarat şi lucrările 
din interior, s-au confecţionat cele 28 
de ferestre şi s-au montat geamuri ter-
mopan. Pe data de 16 ianuarie 2011 în 
prezenţa şi cu slujirea ierarhului locu-
lui a fost oficiată prima liturghie arhi-
erească în noua biserică. După împrej-
muirea Bisericii cu gard din fier, au fost 

făcute demersurile pentru executarea 
picturii. Sub supravegherea maestrului 
Gavrilean Nicolae din Gura Humoru-
lui, s-au început lucrările de pictură în 
anul 2014, cu ucenicul Miron Cristian 
şi se continuă şi în prezent. 

singurul ziar bilunar din Reghin distribuit în 8000 de exemplare
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ŞTIRI
Bilanțul intervenţiilor ISU 
Mureş în perioada 19 - 22 
februarie

În perioada 19-22 februarie a.c., In-
spectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” al judeţului Mureş a fost solici-
tat pentru a interveni la: cinci incendii 
produse la un magazin în municipiul 
Sighişoara, pe strada 1 Decembrie 1918, 
unde au ars instalaţia electrică dintr-
un tablou de distribuţie şi documente 
aflate în aceeaşi încăpere, un incendiu 
la mansarda unei case de locuit în mu-
nicipiul Tg. Mureş, pe strada Vlădeasa, 
unde au ars instalaţia electrică dintr-un 
tablou de distribuție, aparatura electri-
că şi bunuri materiale. Cauza probabilă 
de producere a incendiilor, în ambele 
cazuri, a fost scurtcircuitul electric. Un 
alt incendiu s-a produs la o anexă gos-
podărească în localitatea Dumbrăvioa-
ra, unde au ars 4 mp de pereți din lemn 
de la o afumătorie, cauza probabilă de 
producere a incendiului fiind focul des-
chis în spații deschise, un incendiu de 
materiale textile în municipiul Târnă-
veni şi un incendiu la o căpiță de fân în 
localitatea Jabeniţa, unde au ars aproxi-
mativ 10 tone de lucernă. Cauza proba-
bilă de producere a celor două incendii 
a fost folosirea intenționată a sursei de 
aprindere pentru a genera un incendiu. 
Totodată ISU Mureş a avut o intervenţie 
pentru transportul unei persoane su-
praponderale în municipiul Reghin şi o 
intervenție pentru deblocarea unei uşi 
în municipiul Tîrgu-Mureş. În aceeaşi 
perioadă, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş 
a fost solicitat pentru a interveni la un 
număr de 149 intervenţii SMURD.

(R.M.)

Producătorii de legume şi 
fructe vor primi sprijin fi-
nanciar temporar 

Guvernul a stabilit în şedinţa din 18 
februarie aplicarea unor măsuri excep-
ţionale de sprijin, cu caracter tempo-
rar, organizaţiilor de producători din 
sectorul fructelor şi legumelor. Spriji-
nul este destinat acoperirii unei părţi 
din pierderile suferite de producătorii 
agricoli de legume şi fructe, ca urma-
re a retragerii de pe piaţă a produselor 
în perioada 8 august - 18 septembrie 
2015, în contextul crizei cauzate de 
embargoul impus de Rusia. Măsurile 
temporare de sprijin se aplică pentru o 
cantitate de 3000 de tone, potrivit nor-
melor stabilite prin Regulamentul de-
legat (UE) nr.1.031/2014 de stabilire a 
unor măsuri de sprijin excepționale cu 
caracter temporar suplimentare pen-
tru producătorii de anumite fructe şi 
legume, modificat prin regulamentul 
delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei 
din 7 august 2015. Suma totală aloca-
tă pentru plata acestui sprijin financi-
ar este de 2,3 milioane de lei, fonduri 
asigurate din Fondul European de Ga-
rantare Agricolă, prin bugetul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
pentru 2016, urmând ca plăţile să se 
facă prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
în Agricultură, în cursul anului până la 
30 septembrie. 

(R.M.)

Profesorul doctor Liviu Boar, direc-
torul Serviciului Judeţean Mureş al 
Arhivelor Naţionale, a primit săptă-
mâna trecută, din partea prefectului de 
Mureş, Lucian Goga, o diplomă de ex-
celenţă. Distincţia, acordată în şedin-
ţa Colegiului Prefectural al judeţului, 
răsplăteşte astfel activitatea celui mai 
longeviv director de Arhive din ţară, 
care conduce Serviciul Judeţean Mureş 
al Arhivelor Naţionale din 1990. 
Liviu Boar a prezentat astăzi pentru ul-
tima oară raportul instituției, întrucât 
urmează să se pensioneze. „Am intrat 
în rândurile arhiviştilor la 1 mai 1978 

la Miercurea Ciuc, şi după care, din 
1980 am fost numit directorul filialei 
Harghita a Arhivelor Naționale, unde 
am stat 10 ani, după care în 1990 am 
venit aici, din ordinal ministrului în 
această funcție. Am fost alături de cei 
care au avut nevoie de instituția noas-
tră, atât ca cercetători, dar şi benefici-
ari, prin care mii de oameni au avut 
parte de  sprijinul nostru în reconsti-
tuirea drepturilor de proprietate. Vă 
mulțumesc pentru gestul deosebit pe 
care l-ați făcut”, a rostit, vizibil emoţi-
onat, sărbătoritul.   
Potrivit raportului prezentat de Liviu 
Boar, cel mai vechi document din ar-
hivele mureşene este vechi de 647 de 

ani. Însă marea problemă a Arhivelor 
Naționale Mureş sunt spațiile de depo-
zitare, a arătat Liviu Boar. „Avem aproa-
pe 7 kilometri de documente originale 
de arhivă, începând din 1369 până în 
1989, documente scrise în limbile ro-
mână, maghiară şi germane. Avem 
promisiuni ca să se extindă spațiile, 
deoarece preluarea de spații pentru 
arhivă este deosebit de grea, acestea 
trebuie să corespundă unor standarde. 
În curtea Arhivelor Naționale s-a lăsat 
intenționat un spațiu, unde trebuia să 
se facă o extindere încă din anul 2000”, 
a explicat directorul Serviciului Jude-
ţean Mureş al Arhivelor Naţionale, care 
şi-a exprimat speranţa că cei care vor 
veni după domnia sa, să beneficieze 
de aceste spații noi. Profesorul doctor 
Liviu Boar este iniţiatorul şi coordo-
natorul sesiunii ştiinţifice “Arhivele şi 
Cercetarea Istorică”, eveniment la care 
participă în fiecare an numeroşi cerce-
tători români şi din străinătate. Jude-
ţul Mureş se numără printre cele trei 
judeţe din ţară care editează “Anuarul 
Arhivelor”, Serviciul Judeţean Mureş al 
Arhivelor Naţionale fiind primul care a 
editat, în anul 2002, acest gen de publi-
caţie.

Diplomă de excelenţă  pentru cel mai longeviv 
director de Arhive din România

Vali RUSSU

Grădiniţa cu P.P. Nr. 4, Reghin în cola-
borare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş, a organizat în perioada 15 – 29 
februarie 2016  ,,Concursul Judeţean – 
Iarnă să te duci cu bine!” , ediţia a IV 
– a , având un număr de 130 partici-
panţi ( preşcolari şi cadre didactice). În 
contextul educaţiei interculturale, pro-
iectul urmăreşte respectarea valorilor 
tradiţiilor interetnice care au o impor-
tanţă deosebită în relaţiile interumane, 
deoarece preşcolarii grădiniţei noastre 
provin din mai multe etnii. Proiectul 
,, Iarnă să te duci cu bine!” propune 
cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor 
străvechi practicate atât de români 
cât şi de celelalte etnii conlocuitoare 
(maghiari şi saşi), în perioada dintre 

sfârşitul iernii şi începutul primăverii 
(înaintea intrării în postul Paştelui).  
În această perioadă în zona noastră 
are loc o sărbătoare numită Farsang. 
Sărbătoarea are un caracter de carna-
val, unde spiritele rele sunt speriate, 
alungate de costume amuzante, măşti 
haioase şi mult zgomot. Scopul proiec-
tului este valorificarea obiceiurilor şi 
tradiţiilor specifice românilor şi grupu-
rilor interetnice, practicate la sfârşitul 
iernii, precum şi promovarea atitudi-
nii deschise, de acceptare şi înţelegere 
firească, de recunoaştere şi respectare 
a diferenţelor culturale prin valorifi-
carea pozitivă a relaţiilor de egalitate 
între oameni. Obiectivele urmărite de 
iniţiatorii proiectului prof. Halaţi Ma-

ria, prof. Suto Tunde şi prof. Cirilescu 
Marinela sunt: crearea de oportunităţi 
şi motivaţii pentru copiii şi cadrele 
didactice din unităţile şcolare impli-
cate de a se afirma pe plan judeţean, 
prin abordarea creatoare a tehnicilor 
de lucru însuşite în procesul instructiv 
– educativ, realizarea unor lucrări ce 
stimulează originalitatea, creativitatea 
şi imaginaţia preşcolarilor, precum şi 
promovarea tradiţiilor româneşti şi a 
etniilor conlocuitoare.

Coordonator proiecte şi programe 
educative:
Prof. Halaţi Maria 

,,Concursul Judeţean – Iarnă să te duci cu bine!”,  
a avut 130 de participanţi la ediţia a IV – a  

Redacţia „Glasul Văilor”  îl felicită pe 
Daniel Gliga, fondator al ziarului, om 
de afaceri şi fost viceprimar al Reghi-
nului, cu ocazia împlinirii frumoasei 
vârste de 46 de ani, eveniment sărbă-
torit în 25 februarie. Întrebat cum şi-a 
sărbătorit ziua de naştere „Cu două zile 
înainte de onomastica mea am primit 
un cadou din partea CNA-ului, tele-
viziunea regională ARDEAL TV, apoi 
familia mi-a dăruit un alt cadou superb 
dar care nu vreau să îl fac public pentru 
că nu vreau să par arogant. Cu prietenii 
încă nu m-am întâlnit, dar am avut o 
şedinţă de Consiliu Local exact de ziua 
mea, după care le-am făcut cinste cu o 
masă la restaurant colegilor mei fiind-
că este ultimul an în care eu voi mai fi 
consilier” a declarat sărbătoritul.  Da-
niel Gliga, foarte degajat, a mai ţinut 
să precizeze faptul că va mai participa 
la trei şedinţe de consiliu până la expi-
rarea mandatului său din CL Reghin 

după care va spune stop politicii defini-
tiv. „Nu voi candida niciodată la func-
ţia de primar al municipiului Reghin 
din partea niciunui partid politic sau 
independent. Poate eventual dacă voi fi 
numit prefect, voi accepta funcţia. Glu-
mesc. Vreau să fie bine pentru Reghin 
şi cel mai bun să învingă în campania 

electorală pentru funcţia de primar al 
municipiului” a mărturisit Daniel Gli-
ga.  Redacţia îi transmite sărbătoritului 
să aibă parte de multă sănătate, care să 
îi trezească în suflet o dorinţă arzătoare 
de a trai frumos, de a crea lucruri de-
osebite şi de a realiza cele mai tăinuite 
visuri.

Daniel Gliga de ziua lui a primit în dar, o televi-
ziune regională de la CNA  
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Prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 46 din 2004 
i s-a conferit titlul de “Cetăţean de Onoare” pentru 
merite deosebite în activitatea culturală. În 2010 pro-
fesorul George Tripon a scris o carte despre viaţa ar-
tistului, intitulată pur şi simplu “Maestrul Feri” care 
a fost prefaţată de prof. Adam Barothi. Cartea este un 
modest omagiu adus vieţii şi activităţii unui mare ar-
tist şi unui mare OM. Deşi a realizat până acum peste 
6000 de lucrări în pictură, vândute în toată lumea şi 
a sculptat cu ciocanul şi cu dalta peste 210 statui în 
lemn, ghips, piatră sau bronz, Jorga nu se sfieşte să 
recunoască că în tinereţe a fost măturător de stradă, 
dar Dumnezeu l-a înzestrat cu un talent rar întâlnit. 
După ce a reuşit să devină un nume respectat în sfera 
artiştilor plastici şi sculptorilor cu 38 de statui dez-
velite oficial, reghineanul a primit oferte tentante de 
a se muta în Suedia unde ar fi putut deveni milionar 
datorită talentului său. A refuzat pentru că nu a putut 
niciodată să se despartă definitiv de melegurile nata-
le. Apoi a fost în Ungaria, la Budapesta, dar maestrul 
mărturiseşte cu umor că nu s-a putut adapta, nu şi-a 
putut abandona casa construită de strămoşii lui în 
urmă cu 160 de ani la Reghin şi atelierul din strada 
Pandurilor nr. 18 de care îl leagă prea multe amintiri.  
Are 92 de ani şi o energie creatoare ieşită din comun. 
„Întotdeauna am avut un motiv să mă trezesc dimi-
neaţa pentru că mai aveam ceva de finalizat şi să ştiţi 
de la un veteran că fără program, foarte repede omul 
„rugineşte” declară Jorga răzând.

Un vrăjitor de culori fără concuren-
ţă

S-a născut în Reghinul Săsesc în familia lui Iosif Jorga 
şi a Reginei Kacso, iar pe linie paternă strămoşii săi se 
numeau Jorgensen şi sunt originari din Suedia. A fost 
botezat şi crescut în religia romano-catolică, în cultu-
ra maghiară specifică Transilvaniei din acele vremi. 
La 12 ani a vândut primul său tablou, iar la 14 ani a 
început să muncească făcându-şi ucenicia lângă pic-
torii de biserici Hejlinger şi Kacso, renumiţi în Reghi-
nul Săsesc şi de atunci până în prezent maestrul nu a 
mai avut vacanţă sau concediu. Cu aceştia a lucrat şi 
a învăţat să construiască lăcaşuri de cult de la temelie, 

până la faza de finisaj. La sfârşitul anilor 30, Jorga a 
devenit colaboratorul principal al dr. Eugen Nicoară, 
reghineanul fiind angajat de doctor să picteze fiecare 
Christ sculptat pe troiţele pe care le-a ridicat prin in-
termediul Despărţământului ASTRA Reghin în sate-
le de pe Valea Mureşului şi Gurghiului.  În 1943, după 
ce Reghinul a intrat sub ocupaţia hortystă, tânărul 
Jorga a fost concentrat pentru o campanie de lucru la 
Bistriţa, unde trebuiau construite fortificaţii la noile 
graniţe impuse de Diktatul de la Viena cu România. 
Aşa a ajuns reghineanul pe jos până la Colibiţa, Pasul 
Tihuţa, Prislop şi Sighetul-Marmaţiei. Flămând fiind, 
a ajuns să mănânce din pachetele cu provizii aruncate 
din avion de piloţii lui Tito şi după un timp a dezertat 
împreună cu un grup format din 4 reghineni  şi un 
bistriţean concentraţi şi a venit pe jos până la Sără-
ţel în judeţul Bistriţa Năsăud. Pe un pod din Bistriţa 
a fost la un pas să fie împuşcat, dar a fost salvat de 
un militar al wehrmacht-ului. Când a ajuns în oraş, 
bocancii lui Jorga nu mai aveau talpă, în centru ar-
mata germană tocmai dădea ordin să fie spânzurat 
un ţigan. Şi-a găsit casa părintească jefuită şi mama 
evacuată în Breaza. După eliberarea Transilvaniei din 
septembrie 1945, nici armata română nu l-a iertat şi a 
încorporat pentru o perioadă de 18 luni la Cluj. Da-
torită talentului său în primii ani de ucenicie, a fost 
selecţionat şi pus să lucreze o bună parte din timp ca 
pictor şi decorator la Opera de Stat din Cluj-Napoca. 
S-a căsătorit în anul 1947 cu Ilona Barabas care i-a 
dăruit doi copii, Ferko şi Eva. În 6 martie 1949, reghi-
neanul s-a angajat ca meşter la Cooperativa “Cioca-
nul”, iar în paralel a început să activeze în cadrul Cer-
cului de artă plastică de pe lângă Palatul Culturii din 
Reghin. La cooperativă a lucrat timp de 7 ani până 
când s-a transferat la I.E.F.O.R.,  iar din 1960 Jorga 
s-a mutat cu serviciul la Şcoala specială de Construc-
ţii nr.15 din Reghin ca maistru instructor.  În paralel 
cu activitatea didactică în 1966 reghineanul a publi-
cat în colaborare cu inginerul Marin Ioan manualul 
„Studiul materialelor, sector construcţii” şi în 1975 a 
editat „Tehnologia meseriei de zugravi, vopsitori şi 
tapetari”. La Şcoala specială de Construcţii a muncit 
până la pensionare şi a educat mai multe generaţii de 
tineri în mai multe subramuri necesare în munca de 
construcţii. Întreaga sa activitate desfăşurată în şcoa-
lă, nu s-a rezumat numai la munca didactică de for-
mare a tinerilor ca buni meseriaşi, ci a fost şi un bun 
profesor diriginte.

A realizat o statuie a poetului Geor-
ge Coşbuc, ce cântăreşte 2.700 de ki-
lograme

În 1995 şi-a pierdut fiica şi apoi soţia în 1999, dar 
Dumnezeu i-a dat putere să meargă mai departe. 
Pentru realizarea bustului primului patriarh al Ro-
mâniei, Miron Cristea, care tronează la Mănăstirea 
„Sfântul Ilie” din Topliţa, Jorga Ferencz a fost distins 
în 19 iulie  2003, cu Diploma de Excelenţă, acordată 
de Andrei, Episcop de Alba-Iulia. În 2006, „pentru 

întreaga activitate profesională şi social-cultura-
lă pusă în slujba binelui obştesc şi pentru conduita 
morală exemplară” a fost distins şi cu o Diplomă de 
Excelenţă din partea Primăriei Reghin. La aproape 93 
de ani, Jorga a rămas un om special care recunoaşte 
că sculptura îl reprezintă cel mai mult şi cel mai bine. 
Astăzi, maestrul a ajuns la performanţa de a sculpta 
peste 200 de statui în lemn, ghips, piatră sau bronz. 
Una dintre statuile cele mai grele realizate de maes-
tru la propriu şi la figurat este cea a poetului George 
Coşbuc, care cântăreşte nici mai mult nici mai puţin 
de două mii şapte sute de kilograme. Lucrarea a fost 
comandată în 1996 de către directorul Mihai Boaru şi 
a fost amplasată la IAS Mociar Reghin. Alte persona-
je celebre pe care maestrul Feri le-a metamorfozat în 
statui sunt: Decebal (1975), Traian şi Decebal (1976), 
Eugen Nicoară (1987), Alexandru Ioan Cuza (1988), 
Miron Cristea (1989), Petru Maior (1994), Iancu de 
Hunedoara (1997) şi nu în ultimul rând sculpturile în 
piatră a doi titani  Mihai Eminescu, poetul naţional al 
Literaturii Române şi confratelui său maghiar, Petofi 
Sandor. De-a lungul anilor, au fost realizate mai mul-
te interviuri cu maestrul Feri de Ion Vulcan, la Radio 
Tîrgu-Mureş şi de către reporterii televiziunilor lo-
cale însă niciodată nu te poţi sătura ascultându-l pe 
seniorul Jorga Ferencz, hoinărind printre amintiri. A 
fost şi rămâne un om de mare caracter, un artist fără 
mască şi zorzoane, de o nobleţe sufletească rar întâl-
nită. Operele sale par a fi un „acatist de mulţumire 
artistică” pentru toate darurile cu care l-a înzestrat 
Dumnezeu. Jorga Ferencz este şi rămâne o valoare 
inepuizabilă în sculptură şi pictura românească şi 
internaţională, dacă ne gândim că lucrările sale au 
ajuns chiar şi  S.U.A., Anglia, Australia sau Isreal însă 
anvergura personalităţii sale este mai adânc dăltuită 
de propria viaţă şi operă, decât de cuvinte, indiferent 
cine le scrie sau le rosteşte. 

3CETĂŢENEŞTI

Cine sunt ,,Cetăţenii de Onoare ai Reghinului”? (Serial IV)

Robert MATEI

Jorga Ferencz (Senior) – profesor, sculptor şi artist plastic 
amator (n. în 10 iulie 1923 în Reghinul Săsesc)



NR 99 4SOCIAL 

Zilele acestea mi-a revenit în minte o 
vorbă a celebrului scriitor francez Vic-
tor Hugo: “Zâmbetul e ca soarele, alun-
gă iarna de pe chipul oamenilor”. 
O scurtă privire îndreptată spre natură 
ne-ar întoarce sentimentul îmbucură-
tor al sosirii primăverii. O primăvară 
timpurie, ce-i drept, şi un pic nefastă 
pentru echilibrul biodiversității; însă 
pentru noi, ceilalți exponenți ai lumii 
vii, înseamnă o adevărată încântare a 
simțurilor! Suferințele devin mai uşor 
de dus, stresul scade în intensitate, re-
gretele se estompează, pe de o parte, 
iar dorința de mai bine, de armonie, 
de creştere şi împlinire are un b(l)oom 
fantastic, pe de alta. Impactul psiholo-
gic al “anotimpului din faşă” este clar, 
deci, pentru aproape toată lumea: în-
florim. 
Pentru ca acest dezgheț emoțional să 
aibă un efect de durată, este decisiv să 
ne hotărâm la o cale prin care îl putem 
păstra. Dincolo de predicțiile meteo. 
Situațiile vieții noastre sunt atât de 
variate precum suntem noi diferiți. 

Avem reacții (ne)potrivite, justificări 
(i)logice. Ce mai, suntem complecşi! 
Într-atât, încât o analiză lucidă asupra 
noastră şi asupra celorlalți este vag po-
sibilă. Discrepanța aceasta între atitu-
dini, sentimente şi gândire are, însă, un 
numitor comun: sufletul. 
Despre oameni se spune că, cu cât 
câştigă mai multă minte, cu atât îşi pi-
erd din suflet. Dați-mi voie să mă opun 
acestui proces de evoluție (?). Cred în 
beneficiile cititului, ale conversațiilor 
cu rost, ale unei familii riguroase (şi 
adaptate noului...) din care să facem 
parte şi ale prieteniilor care critică 
(atunci când trebuie) mai mult decât 
laudă (pentru că aşa dă bine). Cred că 
dezvoltarea minții nu are nicio legătură 
cu micimea inimii ci, din contră, am 
convingerea că transformările interioa-
re e nevoie să vină din ambele paliere 
pentru a putea ajunge la un echilibru. 
În toate conjuncturile (şi acest caz nu 
face excepție) am impulsul de a realiza 
conexiuni între emoții şi idei. Ideile îmi 
sunt determinate, în primul rând, de 
ceea ce aud de la alții, văd la alții şi sim-
patizez (sau nu) la activitățile celor din 
jur. Emoțiile, după cum facem toți, mi 

le port singură. Dar, da, au legătură tot 
cu alții. De aceea, deşi nu am un model 
anume pe care să îl urmez, îmi place 
să mă înconjor de oameni inteligenți 
şi harnici, cărora nu le e teamă să îşi 
afişeze propriile vulnerabilități. Pentru 
mine, sunt singurii pe care îi pot numi 
puternici dar, mai mult, sunt singurii 
de luat drept un bun exemplu personal. 
Oameni de fel am întâlnit în echipa JCI 
Tîrgu-Mureş. În prelungirea acestui 
comentariu o să vin doar cu un enunț 
suficient de elocvent, astfel încât să nu 
mai fie nevoie de multe alte explicații: 
JCI am Responsible. Unul dintre pro-
iectele dezvoltate în cadrul acestei 
structuri “responsabile”, focalizate pe 
progresul şi ajutorul adus societății 
mureşene este Zâmbete în dar. 
„Zâmbete în dar” este echivalentul unui 
jurnal scris de o mână de oameni care 
îşi doresc să facă fapte bune pentru cei 
care se luptă cu lipsurile de zi cu zi. Iar, 
după cum stă scris, aşa se şi execută. 
Viața poate avea valențe aparte, atunci 
când o planificăm, însă, dacă din când 
în când o lăsăm să vină peste noi, nu 
are ce să strice. Mai ales în cazul a ceva 
organizat cu mult pozitivism şi ghidat 

de spontaneitate cum va fi evenimentul 
caritabil Zumba Flashmob! Pornind de 
aici, echipa JCI Târgu-Mureş, împreu-
nă cu echipa “Zumbărețelor”, vă invită 
pe data de 8 Martie, în incinta Prome-
nada Mall, începând cu ora 19.00, să 
oferiți cât mai multe zâmbete în dar. În 
lipsa unor ursitoare darnice, dorim să 
contribuim, printr-o colectare de fon-
duri, la alungarea iernii de pe chipul ti-
nerilor de la Casa de copii din Glodeni. 
Putem reaşeza poveştile cu zmei şi feți-
frumoşi de altă dată, în societatea din 
care facem parte. Şi, tot aşa, putem să 
ne încăpățânăm să fim personajul po-
zitiv din povestea cuiva. De cele mai 
multe ori lucrurile mărunte, dar reali-
zate din tot sufletul, ajung să ocupe un 
loc major în amintirea celui către care 
se îndreaptă acele lucruri. Revin acum, 
la ceea ce spuneam la început. Atunci 
când eşti pus față în față cu propriul 
tău dezgheț, cea mai sigură cale de a-l 
menține este binele îndreptat celorlalți. 
Asta, desigur, după ce intervii asupra 
propriului tău bine. 

Decalogul primăverii se învârte în jurul lui “a cultiva”.

Lidia LASZLO

A cultiva fapte bune

La feminin

În luna martie celebrăm femeia, iar 
gurile neserios de simpatice spun că în 
restul anului îi sărbătorim pe bărbați. 
Chiar dacă, de cele mai multe ori, 
existența este o balanță de posibilități, 
nu văd rostul de a aşeza pe un taler 
femeia, iar pe celălalt, bărbatul. Aşa 
cum femeile nu sunt mai prejos decât 
bărbații, consider că nu sunt nici mai 
presus. Cred în echitate. Şi mai cred 
că viața este precum suntem, luminoşi 
sau întunecați, indiferent de sex. 
Cu toate acestea, feminismului, spre 
deosebire de misoginism, îi dau credit 
din motive lesne de înțeles şi de accep-
tat. Timp de mii de ani, femeilor li s-a 
refuzat dreptul la educație, la decizii 
politice (şi de orice altă natură...), la 

viață profesională şi la libertatea de a 
fi cum vor să fie: puternice, dramatice, 
blânde, creative, trăsnite, comice, an-
drogine sau oricum altfel. Bărbaților, 
în schimb, li s-au oferit o sumedenie de 
drepturi care, apropos de balanță, nu se 
echilibrau nicidecum cu îndatoririle. 
Întotdeauna am susținut şi am apre-
ciat diferențele dintre oameni. Cu atât 
mai mult, deosebirile dintre un “om” 
şi o “boreasă” (sau mai adecvat ar fi 
“zeiță”?) nu sunt de blamat, ci devin 
demne de toată atenția şi recunoştința 
noastră. Circulă o vorbă care spune că 
dacă se nasc mai multe femei pe lume, 
războaiele sunt simțitor mai puține. 
Pe undeva are un fundament logic 
această zicală. Femeile, cel puțin la 
modul general, se remarcă printr-un 
grad mai ridicat de toleranță, gingăşie, 
sinceritate şi spiritualitate. Îmi revine 

acum în minte un vers al controversa-
tului poet Adrian Păunescu: “Ei numai 
tălpi şi ele numai palme, acesta e des-
tinul femeiesc...”. Aceia dintre noi care 
au citit Creştetul ghețarului, jurnalul 
Constanței Buzea, sunt familiari cu 
anii de suferință conjugală în detaliu 
relatați de soția celui mai sus pomenit. 
Ceea ce vreau să spun, de fapt, este că 
dezacordul frecvent care se instalează 
între femei şi bărbați survine, mai în-
tâi de toate, din cauza diferențelor de 
atitudine, de gestică, de înclinații sau 
de logică. Cutumele impuse de socie-
tate şi obiceiurile preluate, copii fiind, 
din imitația alor noştri reprezintă ele-
mentele principale care ajung să ne de-
finească. Nu faptul că purtăm broşă, ori 
papion. 
Ca şi concluzie, unica noastră respon-
sabilitate individuală este iubirea. Şi 

iubirea, cel puțin la modul în care eu 
am învățat-o de la părinții mei, este o 
acțiune şi înseamnă să faci lucruri care 
îi fericesc pe ceilalți (aici, e drept, vin 
cu o completare pe care mi-ar fi plăcut 
să mi-o fi însuşit în timpul celor “7 ani 
de acasă”) punându-te pe tine pe pri-
mul plan. Este absolut recomandabil, 
ba chiar necesar, să ai grijă de tine pen-
tru a putea avea grijă de cei din jur! 
Dragele mele femei, trebuie să 
recunoaştem că ne-am rătăci într-o 
lume doar a noastră şi că am avea ne-
voie de ajutorul cuiva care se pricepe 
– şi anume, de un bărbat. Dragii mei 
bărbați, trebuie să recunoaşteți că v-ați 
rătăci într-o lume doar a voastră şi că 
ați avea nevoie de ajutorul cuiva care 
se pricepe – şi anume, de o femeie. Cu 
asta, consider că am spus tot. Un mar-
tie fericit!

Lidia LASZLO

Consilierii locali ai Municipiului Re-
ghin s-au reunit în Şedinţă extraordi-
nară  în 25 februarie, ora 15, la Sediul 
Primăriei. Ordinea de zi a cuprins 15 
proiecte de hotărâre la care au mai fost 
adăugate două, toate cele 17 proiecte fi-
ind votate de consilieri în unanimitate. 
Primul proiect votat în unanimitate de 
consilieri  a fost cel legat de „Aproba-
rea contului de execuţie al bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Reghin pentru trim. IV. Anul 2015”!. 
Al doilea proiect de hotărâre a făcut 
referire  la „Aprobarea metodologiei 
de identificare a beneficiarilor de sti-
mulent educaţional şi de soluţionare 
a situaţilor identificate şi procedura 
de acordare, a tichetelor sociale pen-
tru grădiniţă. Proiectul de hotărâre cu 
numărul 3 a făcut referire la „Aproba-
rea facilităţii fiscale de anulare a cotei 

de 70% din majorările de întârziere 
datorate bugetului local, ca urmare a 
neachitării termenului scadent a obli-
gaţiilor fiscale. Consilierii au aprobat şi 
„Aprobarea Regulamentului de stabi-
lire a criteriilor şi condiţiilor de acor-
dare a scutirilor la plata impozitelor şi 
taxelor locale”, „Aprobarea desfăşurării 
în Reghin a ”Târgului de Mărţişor”, 
în perioada 27 februarie –09 martie”.  
Ordinea de zi a şedinţei a cuprins şi 
o serie de hotărâri ce au vizat învăţă-
mântul reghinean din care amintim: 
Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particulare acreditate de pe raza mu-
nicipiului Reghin pe anul şcolar 2016-
2017,  votarea sumei de 4.800 de lei din 
bugetul local pentru deplasarea unei 
delegaţii compusă din 35 de persoane 
din cadrul Liceului Tehnologic „Lucian 
Blaga” în localitatea Erd-Ungaria în pe-
rioada 4-10 aprilie  şi suma de 21.000 

de lei necesară  deplasării în localitatea 
Veert din Olanda, în perioada 14-18 
martie a unei delegaţii compusă din 14 
membri din cadrul Gimnaziului „Ale-
xandru Ceuşianu”. Un alt punct de pe  
ordinea de zi care a vizat învăţămân-
tul local a fost Aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizaţi, urma-
re a modificărilor aduse de intrarea 
în vigoare a Legii nr. 227/08.09. 2015 
privind Codul Fiscal pentru investiţia 

„Extinderea-Mansardarea clădirii noi 
– Ateliere şcoală la Liceul Tehnologic 
„Ioan Bojor” din Municipiul Reghin”, 
proiect la care şcoala mai are de de-
contat 98. 281, 36 lei la bugetul de stat 
pentru finalizarea investiţiei. Totodată 
a fost stabilită  şi delegaţia Municipiu-
lui Reghin ce se va deplasa în localita-
tea Erd din Ungaria în perioada 14-15 
martie cu ocazia aniversării Războiului 
de Independenţă. 

Ce au votat consilierii reghineni la ultima şedinţă 
extraordinară?

Robert MATEI
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Se spune că drumul spre reuşită e pavat 
cu provocări, de 20 de ani de când a 
intrat în politică Lucreţia Cadar le-a 

accepat pe toate şi a reuşit să facă isto-
rie la Deda datorită funcţiei de primar 

pe care o deţine din anul 2004 şi pe 
care şi-a asumat-o în totalitate. Deşi a 

rămas orfană de tată la doar 20 de ani, 
a reuşit să demoleze un subiect tabu de 

la ţară, acela că femeia nu poate face 
carieră în administraţie. Cu o vocaţie 
de invidiat, sinceră şi deschisă, Lucre-
ţia Cadar a dezvăluit pentru “Glasul 

Văilor” amănunte picante despre cum a 
răzbit să facă faţă orgoliilor de con-

junctură din politica locală, care sunt 
planurile domniei sale de viitor şi nu 

în ultimul rând, cum a ajuns în vizorul 
DNA datorită bunătăţii.   

Reporter: Au trecut 20 de ani de când 
aţi intrat în politică după Revoluţia 
din Decembrie 1989, ce v-a motivat 
atunci şi ce vă determină acum să 
vă menţineţi în cea mai importantă 
funcţie la nivel decizional în comuna 
Deda?
Lucreţia Cadar: În anul 1996, la soli-
citarea Partidului România Mare am 
acceptat după îndelungi insistenţe să 
candidez şi să mă înscriu pe listele de 
consilieri locali ai acestei organizaţii 
locale. S-a insistat de către membrii 
organizaţiei să candidez din nou pen-
tru că eu făcusem politică şi înainte de 
1989 şi fiindcă eram o persoană popu-
lară şi cunoscută la nivel de comună. 
Lucrasem ani de zile în administraţia 
publică locală şi  în cadrul unei Coope-
rative Agricole de Producţie din satul 
Filea unde am şi domiciliul. În sfârşit, 
până la urmă am candidat la funcţia 
de primar şi eram numărul unu şi pe 
lista de consilieri locali ai PRM. Nu am 
devenit primar, dar am obţinut patru 
mandate de consilieri locali. Dar cu 
puţin umor, vreau să vă spun că deşi 
m-am prezentat în activitatea pre-
electorală exemplar şi am expus oferta 
program a partidului în şedinţe cu ale-
gătorii comunei şi am luat parte cot la 
cot cu ceilalţi contracandidaţi la dezba-
terile electorale, cârcotaşii mi-au spus 
că Lucreţia Cadar ,,nu are pantaloni” 
cu ghilimelele de rigoare, asta însem-
nând că electoratul din Deda îşi dorea 
în fruntea comunei un bărbat şi nicide-
cum o femeie. Dar se pare că lucrurile 
s-au schimbat în timp şi misoginismul 
s-a mai diluat. Ce mă determină acum 
să mă menţin pe această funcţie? Am 
început în anul 2000 în calitate de vi-
ceprimar al comunei, apoi am mai bi-
fat trei mandate de primar şi mi-am 
dorit să dovedesc că Deda poate fi o 
comună care să suporte schimbări, să 
se dezvolte şi acest lucru îmi dă încre-
dere în forţele mele.  Consider că sunt 
un om apropiat de oameni, aplec ure-
chea la păsurile lor şi am ţinut cont în-
totdeauna de propunerile şi doleanţele 
lor. Aceşti ani mi-au adus o mulţime de 
satisfacţii şi realizări şi toate acestea mă 
determină să merg mai departe.

Rep: Ce a câştigat şi ce a pierdut Lu-
creţia Cadar odată cu dobândirea sta-
tutului de persoană publică şi funcţia 
de primar la cârma unei comune cu 
peste 4000 de locuitori?
L.C.: Am câştigat respect, încredere în 

mine şi prestanţă. Consider că am lu-
crat cu multă diplomaţie şi am încercat 
să evaluez cât mai corect oamenii. Am 
pierdut poate uneori contactul cu fa-
milia sau lipsa mea în familie s-a făcut 
simţită datorită acestei funcţii. Lumea 
ştie că majoritatea programului meu 
mi l-am dedicat Primăriei şi nevoilor 
locuitorilor. Orele de muncă ale unui 
primar nu se încheie la ora 16.00 şi nu 
încep întotdeauna la 8.00. Am muncit 
atât cât a fost nevoie cu încrederea că 
trebuie schimbat ceva la Deda.  

Rep: Vă mai amintiţi care a fost pri-
ma victorie politică şi primul eşec?
L.C.: Prima victorie politică a mea am 
avut-o în anul 2004 când deşi aveam 5 
contracandidaţi am reuşit să înving şi 
destul de detaşat şi de data aceasta nu 
eram în fustă…Lucreţia Cadar, purta 
pantaloni. Eşec nu aş putea să spun că 
am avut…pentru că luptele politice şi 
orgoliile de conjunctură din perioada 
2008-2012 pe plan local m-au deter-
minat să mă retrag oarecum din prim 
planul politic. M-au deranjat orgoliile 
politice de a obţine preşedinţia orga-
nizaţiei locale a PNL a unor persoane 
la vremea respectivă şi m-am retras şi 
ulterior, înaintea alegerilor din 2012, 
am fost suspendată din funcţia de 
primar şi eliminată de la preşedenţia 
partidului prin jocuri de culise şi acest 
lucru atrăgea după sine şi posibilitatea 
să nu mai fiu eu candidatul la funcţia 
de primar. După retragere am obţinut 
sprijinul partidului PDL. Eşecul ar pu-
tea însemna perioada de 2 săptămâni, 
timp în care am fost suspendată. Totuşi 
am intrat până la urmă în lupta elec-
torală pentru fotoliul de primar al co-
munei din partea PDL, la cel de-al al 
treilea mandat al meu şi a fost pentru 
prima oară în istoria comunei când un 
primar a câştigat mandatul fără spriji-
nul rromilor din comunitate, care nu 
sunt puţini.

Rep: Ce calităţi trebuie să aibă o fe-
meie pentru a duce un mandat de pri-
mar la bun sfârşit?
L.C.: În primul rând cred că femeile în 
general sunt mai consecvente cu ele în-
sele şi îşi fac o autocritică mai serioasă 
decât bărbaţii. Unei femei în politică îi 
trebuie seriozitate, o înaltă ţinută mo-
rală, onoare şi să nu îşi murdărească 
niciodată blazonul. E extrem de impor-
tant să ai cuvânt, atunci când îţi trece 
pragul un cetăţean care vrea să discute 
cu primarul, tu ai obligaţia să îţi asumi 
acea discuţie şi să răspunzi prin fapte 
solicitărilor cetăţenilor.

Rep: De ce nu vă puteţi lipsi în viaţa 
de zi cu zi?
L.C.: În viaţa de zi cu zi cred că nu aş 
putea să mă lipsesc de familia mea, de 
copiii mei şi de nepoţi. Aceştia sunt 
cei care mi-au mai rămas, pentru că 
mi-am pierdut părinţii, mi-am pierdut 
soţul şi socrii. Am alături de mine cele 
două fete cu familiile lor şi cei 5 nepo-
ţei, Daria, Darius, Darian, Ştefania şi 
Miruna Leona. Ei sunt sufletul şi sensul 
vieţii mele, aceştia îmi aduc satisfacţia 
şi încrederea în ziua de mâine în tot 
ceea ce fac. Totodată nu aş putea să mă 
lipsesc de oamenii care mă înconjoară 
de colegii din Primărie, unde suntem 
un colectiv unit ca o familie şi asta îmi 
dă puterea să merg mai departe. Munca 

în mijlocul oamenilor îmi dă energia şi 
optimismul necesar.

Rep: Sunteţi şi părinte consideraţi că 
a-ţi fost o mamă model pentru ficele 
dumneavoastră?
L.C.: Chiar dacă o să mă consideraţi o 
femeie lipsită de modestie, cred şi sunt 
convinsă că am fost o mamă model 
pentru fiicele mele. Întotdeauna am 
fost exigentă cu ele în a învăţa şi în a-şi 
atinge obiectivele, în a-şi face o meserie 
şi nu în ultimul rând, în a-şi întemeia o 
familie. Astăzi mă urmează în ceea ce 
priveşte seriozitatea atât în plan famili-
al cât şi profesional. Realizările pe plan 
profesional şi personal al fiicelor mele 
cred că se datorează în primul rând 
modului în care au fost educate. 

Rep: Unii cârcotaşi vă acuză că aţi 
migrat de la un partid politic la altul 
de-a lungul anilor, de ce a trecut Lu-
creţia Cadar de la PRM la PNL la PDL 
şi acum la PSD?
L.C.: Am câştigat simpatia mai mul-
tor partide politice de-a lungul anilor 
şi curtată fiind, am hotărât să fac parte 
din partidele care aveau un interes vis 
a vis de comuna Deda. Am ales întot-
deauna binele comunei, aceasta este şi 
explicaţia pentru care astăzi am fost la 
un partid şi în mandatul viitor am tre-
cut de partea celorlalţi. Niciodată nu 
am pus interesul meu personal înaintea 
interesului comunităţii.

Rep: Dacă ar fi să schimbaţi trei lu-
cruri la dvs. care ar fi acelea?
L.C.: Bunătatea aduce şi nemulţumiri. 
Faptul că am fost prea bună uneori 
mi-a creat probleme în sensul că aju-
tând populaţia din comună cu o în-
drumare sau un sfat, plecând urechea 
la problemele deosebite ale cetăţenilor 
şi ajutându-i, am avut mult de suferit. 
Bunătatea trebuie să aibă nişte limite. 
Am avut un caz concret cu DNA –ul 
care m-a anchetat şi am suferit foarte 
mult. Un cetăţean mi-a plâns la uşă că 
este bolnav,  că este în pragul morţii, 
l-am ajutat şi apoi răsplata mea din par-
tea aceleiaşi persoane a fost un denunţ 
la Direcţia Naţională de Anticorupţie 
care m-a dus în pragul disperării. Am 
suferit atunci un şoc emoţional foarte 
puternic şi n-aş dori nimănui să ajungă 
să trăiască într-un fel sau altul experi-
enţa mea. Un alt lucru care ar trebui 
să îl schimb ar fi gestionarea timpului 
care să încline balanţa mai mult spre 
familie şi nu spre profesie. Sunt repro-
şuri care uneori mi le fac…cred că este 
importantă viaţa profesională dar cea 
mai importantă rămâne în definitiv 
viaţa de familie. Nu ştiu dacă munca pe 
care am depus-o în slujba comunităţii 
la Deda în calitate de consilier, vicepri-
mar şi primar mi-au dat satisfacţii atât 
de mari cât cele familiale, pentru că 
uneori respectul pentru ceea ce faci nu 
vine în măsura în care aştepţi. Am avut 
în acest sens şi în Consiliul Local pro-
bleme, adică mă refer la faptul că am 
colegi care mereu găsesc ceva de obiec-
tat, de criticat şi de scos în evidenţă ca 
neîmpliniri şi puţine sunt situaţiile în 
care se spune s-a făcut sau avem nişte 
rezultate bune împreună. Deci şi acest 
lucru l-aş schimba pentru că aştepţi 
uneori recunoştinţa oamenilor, care 
vorba aia, nu se prescrie de la medic. 

Rep: Mai sunt trei luni de zile până 
la noile alegeri locale şi vroiam să vă 
întrebăm dacă Cadar Lucreţia îşi va 
depune candidatura pentru un nou 
mandat de primar?
L.C.: Mai am doi ani de zile până la 
pensionare şi am pregătit un coleg să 
îmi urmeze în munca pe care o între-
prind în momentul de faţă, dar nu are 
curajul să meargă mai departe singur. 
Am spus-o şi în cadrul Partidului So-
cial Democrat, unde sunt preşedintele 
organizaţiei la nivel local, că dacă exis-
tă un membru în organizaţia noastră 
care ar avea şanse mari în câştigarea 
mandatului de primar la alegerile lo-
cale din luna iunie, atunci spre binele 
acestei comunităţi cedez locul cu mare 
plăcere. Însă în momentul de faţă, 
după consultarea la nivel de partid, am 
fost propusă ca fiind candidatul PSD 
la funcţia de primar al comunei Deda. 
Aş vrea să fac acest lucru deoarece am 
în spate o serie de realizări care mă 
determină să merg mai departe şi am 
proiecte care consider că, fără să fiu 
eu implicată în realizarea lor ar rămâ-
ne poate nefinalizate. Este proiectul de 
construcţie al unei grădiniţe noi pe lo-
caţia fostei Cooperative de Credit din 
centrul satului Deda, construirea Că-
minului Cultural de la Bistra Mureşu-
lui, ar fi Centrul Medico-Social pe care 
intenţionăm să îl modernizăm şi să îi 
mărim capacitatea la 80-100 de paturi 
pentru persoanele vârstnice şi care nu 
au aparţinători. În momentul de faţă 
avem o capacitate de 45 de paturi şi se 
lucrează la asigurarea a unei suplimen-
tări cu paturi şi condiţiile vor fi din ce 
în ce mai bune pentru internarea vârst-
nicilor care necesită acest lucru. Sunt 
proiecte de asfaltări în continuare, pro-
iecte de apă, de canalizare în întrega 
comună şi nu în ultimul rând, până la 
încheierea mandatului meu de primar, 
se va amenaja şi un parc de agrement 
în satul Pietriş şi se va achiziţiona şi te-
renul din jur din vecinătatea bisericii în 
ideea ca anul viitor să se poată edifica 
şi o capelă mortuară. Iar că veni vorba 
de acest subiect, în primăvara aceasta 
va începe construcţia a alte două capele 
mortuare în satele Filea şi Bistra con-
form normativelor europene, proiecte 
de viitor care vin în sprijinul oamenilor 
din comuna mea, cărora  doresc să le 
transmit că am rămas acelaşi om mo-
dest şi simplu din anii 2000-2004, dar 
ambiţios şi dornic de a schimba lucru-
rile în bine şi de a lăsa loc de bună ziua 
mai departe, a dumneavoastră: Lucre-
ţia Cadar primarul Comunei Deda

Lucreţia Cadar “Unei femei în politică îi trebuie seriozitate, o înaltă 
ţinută morală, onoare şi să nu îşi murdărească niciodată blazonul”

Robert MATEI
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Postul de televiziune locală GligaTV 
se va transforma în viitorul apropiat în 
postul de televiziune regională Ardeal 
TV. Motivul care a stat la baza acestei 
decizii a conducerii GligaTV o repre-
zintă solicitările telespectatorilor şi a 
operatorilor de cablu din judeţele Si-
biu, Bistriţa Năsăud, Cluj, Harghita şi 
Mureş de a introduce în grila lor de 
programe şi postul de televiziune Gli-
gaTV “Având aceste solicitări din par-
tea telespectatorilor şi a furnizorilor de 
programe tv, cunoscând totodată pute-
rea de muncă a echipei de profesionişti 
care realizează emisiunile GligaTV, am 
decis că e momentul pentru a trece mai 
departe, pentru a creşte pe piaţa media 
şi atunci am hotărât că e momentul 
oportun de a ne prezenta în faţa Con-
siliului Naţional al Audiovizualului cu 
un nou proiect: Ardeal TV. Nu e o te-
leviziune nouă, echipa rămâne aceeaşi, 
cu menţiunea că vom avea colaboratori 
din cele cinci judeţe în care va emite 
Ardeal TV” a declarat pentru Glasul 
Văilor Daniel Gliga, fondatorul şi acţi-
onarul majoritar al televiziunii. 

Ardeal TV – etalon media 
pentru Ardeal

Ardeal TV, postul regional de televizi-
une cu sediul în Reghin emite deja în 
cele cinci judeţe, chiar şi în câteva loca-
lităţi din judeţul Alba, în cadrul emisi-
unilor fiind realizate  producţii în care 
se regăsesc oameni reprezentativi pen-
tru aceste zone. Numele de GligaTV  
era specific pentru zona în care emitea 

televiziunea la început, dar odată cu 
trecerea timpului, televiziunea a evolu-
at foarte mult, şi de la 32 de localităţi în 
care se vedea GligaTV, iată că în şase 
ani au reuşit performanţa de a intra în 
casele telespectatorilor din peste 260 
de localităţi, din şase judeţe. 
„Membrii C.N.A. au fost încântaţi de 
proiectul nostru, precizând că vom de-
veni etalonul Ardealului din punct de 
vedere media. Şi aşa va fi, deoarece de-
venind regional, Ardeal TV va acoperi 
mult mai bine zona de emisie din cele 
cinci judeţe, prin faptul că operatorii 
de cablu sunt obligaţi să preia Ardeal 
TV în grila lor de programe” a mai adă-
ugat Daniel Gliga. 

Unanimitate de voturi 
pentru Ardeal TV

Proiectul Ardeal TV a fost prezentat în 
faţa membrilor C.N.A. în data de 23 fe-
bruarie, iar în urma prezentării acestu-
ia, membrii C.N.A. au votat cu unani-
mitate de voturi ca Gliga TV să devină 
Ardeal TV, cu aria de emisie în cinci 
judeţe Mureş. Harghita, Cluj, Bistriţa 
Năsăud şi Sibiu, iar studioul secundar 
amenajat tot în municipiul Reghin să 
fie autorizat. În ceea ce priveşte grila 
de program a postului, Daniel Gliga a 
precizat că „am prezentat C.N.A.-ului 
grila GligaTV, cu câteva modificări, iar 
de acum înainte Ardeal TV va prelua 
această grilă de emisiuni, care vor pre-
zenta ceea ce a făcut GligaTV cu suc-
ces în aceşti ani, şi anume promovarea 
adevăratelor valorilor. Vom încerca să 
readucem Ardealului renumele pe care 

l-a avut în trecut prin tradiţii şi obice-
iuri specifice zonei. Ne vom axa pe pro-
movarea specificului zonal, dar nu vom 
lăsa deoparte celelalte domenii, agri-
cultura, educaţia, administraţia locală 
sau sănătatea. Nu am schimbat politica 
vechiului post GligaTV, am rămas ace-
iaşi, doar că acum vom fi Ardeal TV, 
televiziunea regională a Ardealului”.

Promovarea prin Ardeal 
TV
Pe lângă emisiunile în care vor fi pre-
zentate telespectatorilor tradiţiile spe-
cifice Ardealului, meşteşugurile pe cale 
de dispariţie din zonă, dar şi realizări-
le în materie de administraţie locală, 
Ardeal TV are în grila de program şi 
emisiuni prin intermediul cărora vor 
fi promovaţi tineri talentaţi în diverse 
domenii. La Ardeal TV se difuzează 
videoclipuri de muzică populară din 
zona Ardealului, pentru a oferi şansa 
tinerilor talentaţi în domeniul muzicii 
populare să se promoveze. Totodată, 
micii intreprinzători şi  firmele din 
zonă care doresc să-şi promoveze pro-
dusele, vor putea face acest lucru prin 
intermediul Ardeal TV, atât în cadrul 
emisiunilor cu specific cât şi prin inter-
mediul reclamelor tv.  

Ardealul în direct

Investiţia de până acum în proiectul 
Ardeal TV – Gliga TV este de peste 
120.000 de euro, cuantificaţi în dotarea 
tehnică a noului studio autorizat, între-
girea parcului auto şi promovarea nou-
lui brand, dar investiţiile nu se opresc 
aici. Postul de televiziune regională Ar-
deal TV va implementa un proiect prin 
care vor fi montate camere video live 
în punctele cheie din judeţele în care 
emite, unde telespectatorii vor putea 
urmări imagini însoţite de informaţii 
utile din judeţele lor. 

www.ardealtv.ro

Postul regional de televiziune Ardeal 
TV vizează toate categoriile de tele-
spectatori, în grila de program regă-
sindu-se emisiuni cu adresabilitate 
tuturor categoriilor de vârstă, atât din 
ţară, cât şi din străinătate, în curând 
fiind lansat şi site-ul oficial al televizi-
unii www.ardealtv.ro, unde internauţii 
vor avea ocazia să urmărească online 
producţiile Ardeal TV, dar şi trans-
misiunile în direct ale evenimentelor 
importante din aria de emisie a Ardeal 
TV.  
De acum cu Ardeal TV, lumea e aproa-
pe de tine!

PRIME TIME 6

Robert MATEI

Fondul privat A.V. ,,Hermina,, Chihe-
ru au marcat sfârşitul sezonului de vâ-
nătoare, în data de 27 februarie de la 
ora 14.00 printr-un bal tradiţional, la 
care au luat parte 200 de persoane care 
au chefuit până târziu în noapte.  Vâ-
nătorii şi-au invitat la chef soţiile, pri-

etenii şi cunoştinţele care au petrecut 
aşa cum au ştiut mai bine, cu dans şi 
muzică populară, uşoară şi lăutărească, 
după ce, în acest sezon vânătorii s-au 
axat mai mult pe comunicare şi men-
ţinerea prieteniilor decât pe vânătoare. 
Gazda evenimentului a fost şi în acest 

an jovialul Eremia Pop preşedintele 
Asociaţiei de Vânătoare „Hermina” se-
condat de comitetul de organizare for-
mat în acest an din: Căşvean Valentin, 
Kroner Zoltan, Ioan Badiu, Alexandru 
Luca şi Dinu Bercea. Muzica a fost 
asigurată de interpreta de muzică po-
pulară Mihaela Botoş Lateş, împreună 
cu formaţia conusă de Puiu Râmba şi 
solistul Grama Anton din Habic, au în-
treţinut atmosfera cu cântec, joc şi voie 
bună. Bucătarii s-au întrecut în măies-
trie şi au oferit participanţilor prepa-
rate pe bază de vânat după reţete din 
secuime cu asistenţă din partea unui 
bucătar renumit care a făcut carieră în 
Viena. Toate specialităţile au fost găti-
te din animalele şi fructele de pădure 
recoltate de organizatori. ,,Puşcaşii” 
în calitate de meseni s-au străduit să 
se familiarizeze cu acest cadru relaxat 
şi asta pentru că ei sunt obişnuiţi să 
bată la pas zeci de kilometri prin pă-
dure după vânat, motiv pentru care pe 
ringul de dans au dat dovadă de multă 
energie şi eleganţă. Ediţia din acest an a 
fost una specială şi datorită mult aştep-

tatei tombole, prezentată de Octavian 
Butnariu, la care organizatorii au pus 
la bătaie circa 50 de premii, începând 
de la accesorii pentru arme, continu-
ând cu pălării, cuţite şi vinuri rafinate 
până la  porcuşori, miei şi chiar servi-
cii gratis într-o spălătorie auto oferite 
de omul de afaceri şi vănător Claudiu 
Cotârlă sau acces gratuit în poligon şi 
reglare de armă oferite de Pârvulescu 
Florin Lucian, singurul administrator 
de poligon de tragere cu glonţ autori-
zat din Ardeal şi servicii de auto oferi-
te de omul de afaceri Claudiu Cotârlă. 
La eveniment au luat parte mai multe 
personalităţi reghinene care nu sunt 
vânători printre ei numărându-se pri-
marul Reghinului Maria Precup, vi-
ceprimarul Ovidiu Marian sau Florin 
Zogorean şeful Administraţiei Finan-
ciare Reghin Petrecerea s-a încheiat la 
primele ore ale dimineţii nevestele vâ-
nătorilor fiind mulţumite de faptul că 
de această dată au putut petrece ziua de 
sâmbătă alături de soţii lor.

200 de invitaţi la Balul Vânătorilor organizat de A.V. Hermina   

Gliga TV devine 
Ardeal TV
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Un popor fără istorie e un popor fără viitor!
Mă simt obligat să iau atitudine publi-
că şi să-mi exprim îngrijorarea, dar şi 
dezacordul total faţă de propunerile de 
diminuare drastică a numărului de ore 
de istorie în învăţământul gimnazial  şi 
eliminarea unei ore de limba şi litera-
tura română la clasele a V-a şi a VI-a, 
propuneri formulate în cadrul celor 
trei variante ale Planului-cadru pentru 
învăţământul gimnazial din România, 
aflate acum în dezbatere publică. Aces-
te propuneri, care par să aibă girul mi-
nistrului tehnocrat al învățământului, 
sunt în contradicţie cu adevăratele ne-
voi de educare şi formare ale copiilor şi 
tinerilor noştri, mai ales date fiind vre-
murile complicate pe care le trăim, în 
care supertehnologizarea, individua-
lismul, societatea dominată de valorile 
materiale mai mult decât de cele spiri-
tuale ne îndepărtează de trecutul nos-
tru şi ne privează de o gândire persona-
lă şi colectivă orientată spre viitor, fiind 
exacerbat preocupaţi doar de prezent. 
În plus, apare din ce în ce mai mult 
neîncrederea în identitatea naţională 
şi europeană, iar de multe ori chiar şi 
principiile democraţiei sunt puse sub 
semnul întrebării. În acest context 
avem nevoie mai mult decât oricând 
de studiul istoriei şi a limbii şi culturii 
române, în niciun caz să le tăiem, să le 
limităm sau să le amestecăm într-un 
amalgam pluridisciplinar nestructurat, 
inconsistent şi superficial. Avem nevo-

ie de studiul sistematic, într-un număr 
suficient de ore, al istoriei naţionale şi 
universale, al culturii şi limbii române 
deoarece generaţiile tinere trebuie să 
se formeze în spiritul valorilor acesto-
ra. Istoria naţională, limba şi cultura 
română sunt expresia identității noas-
tre naţionale româneşti formată de-a 
lungul veacurilor şi transmisă din ge-
neraţii în generaţii, din respect pentru 
trecutul nostru ca neam şi ţară, dar şi 
din consideraţie pentru viitorul nostru 
ca popor în care să ducem mai departe 

gloria înaintaşilor noştri, idealurile de 
libertate, democrație şi spirit autentic 
românesc exprimat în tradiţii seculare. 
Cum ne construim viitorul ca naţiune 
dacă nu avem reperele istoriei şi cultu-
rii române? De asemenea,  prin studiul 
acestora, elevii au parte de o adevărată 
educaţie democratică şi interculturală 
în care gândirea critică, capacitatea de 
exprimare, înţelegerea integratoare în 
spiritul valorilor umaniste pot fi culti-
vate şi dezvoltate. Domnule ministru, 
aveţi puţin curaj şi daţi acestor discipli-

ne locul pe care îl merită în programa 
şcolară! Să nu uitaţi şi să nu uităm cu 
toţii că un popor fără istorie e un po-
por fără viitor! 

Senator PSD,
Alexandru - Petru Frătean
Circumscripţia electorală: Nr. 28, 
Jud. Mureş Colegiul electoral:Nr. 4  
Grupul parlamentar :PSD

Vasile Gliga: ”discuțiile cu oamenii mă încarcă cu 
energie”

Cu doar trei luni înainte de alegerile 
locale, care dau startul unui an elec-
toral dificil şi încărcat de provocări, 
PSD Mureş trasează ultimele detalii 
în listele candidaților pentru Primării 
şi Consilii Locale. Preşedintele PSD 
Mureş, deputatul Vasile Gliga, a trans-
mis un mesaj tuturor celor care doresc 
să se implice pentru binele comunității 
din care provin, dar şi celor care doresc 
să se implice în politică pentru social-
democrație. 
”La nivel național s-a constatat că, de 
fapt, electoratul s-a schimbat, persoa-
nele în vârstă sunt mai puține, cei care 
vin la vot au alte cerințe, au altă vizi-
une, mulți dintre ei au fost prin stră-
inătate, vin cu alte perspective, mulți 
îşi doresc să promoveze, motiv pentru 

care partidul este deschis. Pe lângă fap-
tul că partidul e deschis pentru tineri, e 
deschis şi pentru o discuție cu cei care 
nu sunt membri de partid şi, practic, 
acest lucru se va vedea în întocmirea 
listelor de candidați, unde nu e obliga-
toriu să fii membru vechi, important e 
să fii bine văzut în electoratul căruia te 
adresezi. La țară trebuie să fii gospodar 
sau profesor, eu aş spune chiar şi preo-
tul s-ar putea implica, e un om care e 
recunoscut că poate să facă ceva pen-
tru alegători, care dă speranță, exact 
ceea ce avem nevoie”.
Deputatul Vasile Gliga spune că schim-
barea ar trebui să se facă inclusiv la ni-
vel de mentalitate.
”E important să gândim pozitiv, să 
luăm tot ce au lăsat bun cei dinaintea 
noastră, să continuăm şi să promovăm 
calitățile românilor, să îi îndemnăm 

spre unitate, nu ca acum, când asistăm 
la un conflict permanent între români, 
între clasele sociale,   muncitori şi pa-
troni, profesori şi elevi, tineri şi bătrâni.
Aici este şi rolul nostru, al aleşilor lo-
cali şi al parlamentarilor. Să avem des-
chiderea şi plăcerea de a lucra cu oa-
menii şi de a-i asculta, iar cea mai mare 
calitate pe care o are un ales este pute-
rea de a asculta, pentru că atunci când 
ia decizii trebuie să îi aibă în vedere pe 
toți oamenii, indiferent de pregătire, 
care îi dau o imagine  de ansamblu şi 
corectă a ce se întâmplă în realitate”, a 
declarat Vasile Gliga.

Robert MATEI

Consilierul judeţean Raul Boroş şi-a 
anunţat demisia din PNL cât şi din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş 
printr-un comunicat de presă, trimis 
pe adresa redacţiei „Glasul Văilor”.  
Fostul consilier a menţionat în comu-
nicat că vrea să anunţe opinia publică 
asupra deciziei de a părăsi organizaţia 
Mureş a PNL, respectiv retragerea din 
toate funcţiile ocupate în cadrul admi-
nistraţiei judeţene şi respectiv cea de 
consilier judeţean. „Din punctul meu 
de vedere în acest moment se încheie 
un proiect politic din care am învăţat 
multe pe parcursul anilor şi în acest 
spirit doresc să vă mulțumesc pentru 
întreaga susţinere pe durata acestui 
mandat derulat între 2012 şi 2016 ” a 

mai explicat Raul Boroş în comunicat. 
Fostul consilier judeţean mai spunde 
în acelaşi comunicat că  motivele care 
l-au determinat să demisioneze din 
toate structurile politice şi să renunţe 
la toate funcţile administrative, sunt 
de natură personală. „Simt nevoia unei 
reevaluări a activităţii atât politice cât 
şi a rolului pe care îl joc în comunitatea 
din care fac parte, respectiv Sâncraiu 
de Mureş. Acest gest ar trebui înţeles 
ca un semnal de alarmă asupra faptului 
că structurile administrative şi politice 
actuale nu funcţionează la ritmul unui 
tânăr antreprenor privat. Este singurul 
mesaj pe care doresc să-l emit public 
legat de gestul meu şi sunt convins că 
interpretările greşite vor fi privite cu 

zâmbet şi îngăduinţă”. În finalul comu-
nicatului Raul Boroş mărturiseşte că 
are convingerea că gestul său nu este 
doar un final de drum, „Mai important 

e să devină un nou început. Cred că 
pot să-mi aduc aportul în comunitate 
şi să-mi pun în valoare experienţa în 
administraţie urmându-mi propriile 
crezuri ”. (R.M.)

Raul Boroş a demisionat din toate structurile politice
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SERVICII

Magazin de scutece în Reghin, strada 
Gării nr. 8 vindem o gamă variată de 
pampersuri şi scutece pentru copii şi 
adulţi la preţuri avantajoase. Telefon: 
0745190956

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

Croitoreasă din 1981 în Reghin, reali-
zez la comandă îmbrăcăminte pentru 
femei şi copii. La cerere modific şi ajus-

tez îmbrăcăminte veche şi nouă. Tele-
fon 0746.028.019;  

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

Vând porci de carne (6 exemplare) 
crescuţi cu cereale (grâu, orzoaică şi 
porumb). Porcii au vârsta de 9 luni 
şi greutate cuprinsă între 115-120 de 
kg. Preţ 7 lei kg negociabil. Telefon: 
0756354950.

MATRIMONIALE

Reghinean 34 de ani, necăsătorit, anga-
jat, loc de muncă stabil, posed locuin-
ţă, doresc o relaţie serioasă cu o tânără 
până în 35 de ani din Reghin sau îm-
prejurimi.  Telefon 0754-858-606;

URGENT

Caut urgent de lucru, repar teracote, 
şeminee şi recondiţionez şi renovez 
beciuri. Telefon 0751956183;

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

Pierdut certificatul de înregistrare şi 
certificatele constatatoare, le declar 
nule. Telefon 0758450635

Muncitor necalificat 38 de ani domici-
liat în satul Filea, caut de lucru în Re-
ghin sau Tîrgu-Mureş. Telefon de con-
tact: 0749665473 

Perioada anului bisericesc dinaintea marii sărbători 
a Învierii Domnului Iisus Hristos, care ține de la 
Duminica Vameşului şi a Fariseului(a.c. 21.Februa-
rie) până la Înviere (a.c. 30 Aprile), numită perioada 
Triodului,este un bun prilej de reculegere duhovni-
cească şi de transformare interioară cu scopul de a 
ne oferi o viziune clară asupra actului Învierii Dom-
nului, act ce stă la temelia nemuririi noastre. Totul se 
desfăşoară pe parcursul şi în jurul celor 10 duminici 
prepascale, care se constituie în trepte ce revelează 
iubirea lui Dumnezeu față de noi, ce trebuie şi cum 
trebuie să credem, de ce fapte trebuie să ne ferim 
şi ce trebuie să facem pentru a fi fiii Învierii. Prima 
duminică, a Vameşului şi a Fariseului, dezvăluie şan-
sa egală a oamenilor de a comunica cu Dumnezeu 
prin rugăciune şi destinul tragic al omului mândru 
şi îngâmfat. Mântuitorul atrage atenția că la baza 
dobândirii şi păstrării virtuţii, la temelia urcuşului 
duhovnicesc stă smerenia, definită de către părintele 
Arsenie Boca ca fiind actul de iubire a crucii lui Hris-
tos şi a crucii propri. De pe această treaptă se por-

neşte la luptă împotriva păcatelor, victoria va fi evi-
dentă! Cea de-a doua duminică, a fiului risipitor, vine 
în întâmpinarea omului care, într-un moment de 
sinceritate şi luciditate, radiografiindu-şi trecutul, se 
dezorientează sub noianul păcatelor şi cade în deznă-
dejde. Imaginea lui Dumnezeu care a junghiat viţelul 
cel mai gras, adică pe Fiul Său, dă nădejde celui care 
se pocăieşte, adică îşi recunoaşte păcatul, îl mărturi-
seşte şi renunță la el, iar îmbrățişarea pe care Tatăl din 
Evanghelie i-o acordă fiului risipitor şi întors la casa 
părintească este o dovadă concretă a iubirii lui Dum-
nezeu faţă de om, pe care-l vrea mântuit. Aşadar, du-
minica punctează a doua treaptă, pe scara desăvârşi-
rii, pocăinţa şi încrederea  în iubirea lui Dumnezeu. 
A treia duminică ne pregăteşte pentru a treia treaptă, 
frica de Dumnezeu, care este începutul înţelepciunii 
(cf. Eclesiasticul 1,14), punându-ne înainte imaginea 
Judecăţii de apoi.Suntem invitaţi să nu ne încredem 
doar în iubirea lui Dumnezeu, ci să ţinem seama şi de 
faptul că Dumnezeu este un Judecător drept, care va 
răsplăti fiecăruia după faptele sale.„Am fost flămând, 
însetat, gol, bolnav, întemniţat, rătăcit, neştiutor, 
bulversat, întristat, batjocorit şi mi-aţi slujit. Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea 

pregătită vouă de la întemeierea lumii’’. Duminica 
izgonirii lui Adam din Rai ne arată cât de folositor 
este pentru firea omenească postul şi ce lucru ruşi-
nos este lăcomia şi neascultarea.Postul este o dovadă 
a ascultării de Dumnezeu, o tăiere a voii, o tăiere a 
mândriei şi a neorânduielii. Fuziunea post şi ascul-
tare dă capacitatea celui care o parcurge de a nu se 
ţine de evidenţa pe care o vede el, ci de a primi cu bu-
curie cuvântul lui Dumnezeu şi sfatul duhovnicilor. 
Duminica ortodoxiei ca sărbătoare a biruinţei dreptei 
credințe asupra tuturor ereziilor (învăţături greşite) 
şi asupra iconoclasmului, proclamată solemn la data 
de 11 Martie 843 este o împlinire a profeției lui Hris-
tos că Biserica şi credința nu vor înregistra înfrângere 
până la sfârşitul veacurilor (Mt. 16,18).Sfinții părinţi, 
rânduind această duminică în post, evidențiază cre-
dinţa ca pe o etapă importantă în demersul nostru 
pentru dobândirea sfințeniei. Niciun demers spiritual 
nu e posibil fără credinţă:„Credinţa este încredințarea 
celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute’’ 
(Evrei 11,1) sau „Credinţa este convingerea neclinti-
tă, formată în om prin harul divin, în virtutea căreia 
ţine ca adevărate toate cele descoperite de Dumnezeu 
Bisericii Sale’’.

Asociația Națională a Salvatorilor 
Montani din România, a organizat, în 
perioada 11-19 februarie,  un stagiu de 
pregătire a echipajelor canine din Ro-
mânia. Au participat şase echipaje, toa-
te absolvind examenul final şi obţinând 
brevetele. Coordonatorul Serviciului 
Salvamont Mureş, Kovacs Robert, a 
fost prezent cu câinele său Tas, un cio-
bănesc belgian de 1 an şi 5 luni. „Sta-
giul a fost foarte intens, câinii şi condu-
cătorii lor au lucrat câte 10-12 ore pe zi. 
La final s-a efectuat un examen, pe care 

unitatea canină din județul Mureş l-a 
luat cu brio, respectiv acum, în județul 
Mureş există un câine care se poate fo-
losi în intervenții operaționale în caz 
de avalanşă” a anunţat Kovacs Robert 
El a explicat că examenul a constat în 
găsirea în zăpadă, în cel mai scurt timp, 
a unui om îngropat de avalanşă. La 
stagiul organizat la Cabana Capra din 
Masivul Făgăraş au participat cu exer-
ciţii demonstrative şi primii doi câini 
din România, deja atestaţi anul trecut 
pentru salvarea din avalanşă.
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Duminicile Triodului, trepte spre Înviere
  Preot Romanţi Călin, 

Parohia Isticeu

ANUNŢURI

Câinele mureşean Tas a luat brevetul pentru intervenții 
în avalanşe

Dorin Florea nu va candida pe liste-
le PNL la fotoliul de primar al Tîr-
gu-Mureşului, a declarat săptămâna 
trecută vineri, secretarul general al 
PNL Mureş, Cristian Chirteş, care a 
confirmat cele spuse zilele trecute de 
co-preşedintele liberal Alina Gorghiu. 
Chirteş  a precizat într-o conferinţă de 
presă, că Dorin Florea nu a fost validat 
de Biroul Politic Naţional al PNL. În 
schimb, este susţinută candidatura lui 

Ciprian Dobre pentru un nou mandat 
la CJ Mureş. ”Ciprian Dobre este omul 
desemnat astăzi, de către organizația 
Mureş, pentru a ocupa această funcție, 
de preşedinte de Consiliu Județean. 
Avem 11 consilieri județeni şi vrem să 
obținem 14 consilieri, iar săptămâna 
viitoare vom avea şi un Colegiu Direc-
tor Județean, pentru a stabili detaliile. 
Pe de altă parte, da, domnul Dorin 
Florea nu candidează din partea PNL-

ului la Primăria Tîrgu- Mureş, fiindcă 
scrie foarte clar în cele 10 criterii de 
integritate, la articolul 9, condițiile în 
care poți candida pe listele Partidului 
Național Liberal. Iar Dorin Florea nu 
este validat de Biroul Politic Național”, 
a concluzionat Cristian Chirteş, care a 
dăugat că, la alegerile locale, PNL nu va 
face alianţe electorale. El a mai spus că 
liberalii tocmai fac un sondaj de opinie 
în Tîrgu-Mureş pentru a evalua gra-

dul de popularitate al unor potențiali 
candidaţi la Primăria municipiului. 
Chirteş speră ca săptămâna viitoare 
acesta să fie făcut public. ”E ciudat că 
tocmai domnul Florea coordonează 
acest sondaj de opinie, în care el însuşi, 
alături de alte persoane este cel eva-
luat”, a constatat secretarul general al 
PNL Mureş, Cristian Chirteş.

Dobre da şi Florea ba, la localele din Iunie
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PNL vrea să oblige hi-
permarketurile să accep-
te produse alimentare 
româneşti

În caz contrar, producătorii de lapte 
şi carne vor dispărea în câţiva ani, a 
declarat săptămâna trecută la Tîrgu-
Mureş deputatul PNL Cristian Chirteş. 
El a constatat că România a devenit 
piaţa de desfacere a produselor expi-
rate din Europa, pentru că ANSVSA şi 
ANPC nu-şi fac datoria. Chirteş a spus 
că aceste produse se regăsesc în hiper-
marketuri, acolo unde producătorilor 
români le este greu să acceadă din ca-
uza taxelor mari impuse. ”Cu taxa de 
raft, s-a ajuns ca în hipermarketuri, 
de unde majoritatea românilor îşi fac 
cumpărăturile, să nu mai găsim produs 
românesc. Există produse considerate 
româneşti, dar sunt produse în Ger-
mania şi Olanda, unele produse lactate 
nu au văzut nici laptele, nu mai vorbim 
de produse din carne care sunt numai 
cu proteine vegetale sau extracte din 
proteine. Organele statului, Protecţia 
Consumatorilor şi ANSVSA trebuie 
să ia măsuri urgente şi drastice la tot 
ceea ce înseamnă siguranţa alimentară. 
Din păcate, noi considerăm că astăzi 
aceste instituţii ale statului nu îşi fac 
datoria”, a constatat Cristian Chirteş. 
Acesta a spus că în Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie ali-
mentară şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor există cinci proiecte de 
acte normative care vizează inclusiv 
obligarea hipermarketurilor la desfa-
cerea produselor din România precum 
şi la o serie de formule de sprijinire a 
producţiei şi producătorilor români şi 
că speră ca acestea să fie adoptate, în 
ciuda anului electoral. În plus „se do-
reşte etichetarea corectă a produselor, 
astfel încât să se poate vedea ce anume 
conţin bunurile expuse la vânzare, de-
oarece‚ am uitat să mâncăm sănătos, 
am uitat să mâncăm româneşte”.
Cristian Chirteş a afirmat că „în pre-
zent, producătorii români de carne şi 
de lapte nu au nicio protecţie în faţa 
celor din statele europene, puternic 
subvenţionaţi, şi că, din cauze ‚încă ne-
cunoscute’, statul român tergiversează 
rezolvarea unei probleme cu o aplica-
ţie electronică, iar peste 9 milioane de 
beneficiari nu şi-au primit subvenţiile 
nici măcar pe anul 2015”.

Expoziţie de văzut 
Consulatul General al Ungariei la Mier-
curea Ciuc, Muzeul Judeţean Mureş 
şi Comunitatea Evreiască din Târgu-
Mureş organizează în data de 4 martie 
începând cu orele 16.00 vernisajul ex-
poziţiei ”Sinagogile Europei Centrale 
şi de Est 1782-1944” în Palatul Culturii 
din Tîrgu-Mureş. La eveniment vor 
participa Dr. Zsigmond Barna Pal con-
sul general la Consulatului Ungariei la 
Miercurea Ciuc, Soos Zoltan director 
al Muzeului Judeţean Mureş şi Dr. Dub 
Laszlo preşedinte a Comunităţii Evre-
ieşti din Târgu-Mureş. (R.M.)  
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ŞTIRI

Ne aflăm, surprinzător poate pentru 
unii, pe al patrulea loc pe ţară la nu-
mărul de turişti care ne vizitează, îna-
intea noastră fiind doar Bucureştiul, 
Constanţa şi Braşovul, spun statisticile 
oficiale pe anul 2015. Acestea au fost 
prezentate săptămâna trecută la şedin-
ţa Colegiului Prefectural, de directorul 
executiv al Direcţiei Judeţene de Sta-
tistică Mureş, Ioan Matei. El a precizat 
că anul trecut, județul Mureş a fost vi-
zitat de aproape o jumătate de milion 
de turişti, cu peste 83.000 mai mulţi 
decât în anul precedent. „Creşterea, 
atât a numărului de turişti cât şi a se-
jururilor, a fost de peste 20 la sută în 
2015, deci ne apropiem de 500.000 de 
turişti care vizitează județul Mureş. Iar 
la numărul de înnoptări am depăşit un 
million de oameni în 2015. Rezultatul 
înregistrat de agenții economici din 
domeniul turismului, în anul 2015, 
face ca județul Mureş să ocupe un loc 
foarte bun în ierarhia națională, 4, cu 
o pondere de 5,0% în total pe țară. Prin 
aceste cifre ne păstrăm locul 4 pe țară 
în ceea ce priveşte numărul de turişti, 
ne întrece doar Bucureştiul, Constanța 
şi Braşovul”, a precizat Ioan Matei. Po-
trivit datelor furnizate de Direcţia Ju-
deţeană de Statistică Mureş, anul trecut 
cei mai mulți turişti, 180.000, s-au ca-
zat la Tîrgu-Mureş, 105.000 au stat la 
Sovata şi 92.000 de turişti s-au cazat la 
Sighişoara, însă se presupune că nu-
mărul turiştilor este mult mai mare, 
nefiind incluse în statistică locurile 
de cazare oferite în locuințe familia-
le şi în pensiunile mici. De asemenea, 
din cei peste 90.800 de turişti ce nu au 
rezidenţa în România, 40,4% au pre-
ferat Sighişoara, apoi urmează Tîrgu - 
Mureşul, cu 26,1 % dintre turiştii stră-
ini ce ne-au vizitat, pe podium, foarte 
aproape situându-se Sovata, cu 23,1% 
din totalul turiştilor străini. Apoi, după 

țara lor de origine, ponderea cea mai 
mare au avut-o turiştii din Ungaria 
cu 15.970 de persoane, adică un plus 
de 21,8% față de anul 2014, Germania 
cu 10.753 de persoane ( +14,7%), Re-
publica Moldova 8.838 (+12,1%), Spa-
nia cu 8.319 persoane (+11,4%), Israel 
cu 7.308 persoane (+10%) şi Italia cu 
6.065 persoane, respectiv cu 8,3 % mai 
mulţi decât în 2014. 

Creşte producția industri-
ală în județul Mureş

Anul trecut, industria judeţului Mureş 
a fost mai performantă cu 10 % față 
de 2014, a anunțat la şedința de săptă-
mâna trecută a Colegiului Prefectural 
directorul Direcției Județene de Statis-
tică Mureş, Ioan Matei. Cele mai per-
formante domenii sunt cele de echipa-
mente electrice, industria chimică şi a 
medicamentelor, respectiv prelucrarea 
lemnului. Acesta remarcă însă scăderi 
la producțiile din industriile textilă şi 
îmbrăcăminte. „Şi în 2015 a crescut cu 
10 procente producția industrială, iar 
cifra de afaceri a județului a crescut 
cu 8 %. Şi aici, avem câteva activități 

industrial tradiționale ale județului 
Mureş care au mers foarte bine, respec-
tiv producția  de echipamente electrice, 
de medicamente, lemnul şi mobila care 
au avut o evoluție pozitivă. Din păca-
te şi 2 activități care au fost, zic eu de 
mare tradiție în județul Mureş şi care 
au mers prost în 2015, sunt producția 
de textile şi de articole de îmbrăcămin-
te unde scăderea a fost de peste 20 %”, 
concluzionează Ioan Matei. El a com-
pletat spunând că creşterea producției 
industriale a determinat şi o creştere 
implicită a exporturilor județului 
Mureş cu 9 % față de 2014, însă au cres-
cut şi importurile cu 14 %, ceea ce în-
seamnă că balanța comercială negativă 
a județului Mureş s-a amplificat. Țările 
în care județul Mureş exportă cel mai 
mult sunt Germania, Italia şi Ungaria, 
exact aceleaşi de unde provin şi cele 
mai multe importuri. Pentru cei intere-
saţi de statistici şi date detaliate, le indi-
căm pagina de web a Direcţiei Judeţene 
de Statistică Mureş, http://www.mures.
insse.ro/main.php

Indicatori turistici şi industriali buni 
pentru judeţul Mureş 

Pagină realizată de:
Vali RUSSU

Acest lucru s-a petrecut pe data de 22 
februarie, iar noutatea este că numai 
în acest an copiii mai pot fi înscrişi la 
şcoală direct în clasa întâi. Este vor-
ba de cei care împlinesc 7 ani până la 
data de 31 august 2016. Precizarea a 
venit la finele săptămânii trecute de 
la Ministerul Educației. În ce priveşte 
județul Mureş, aici există, pentru anul 
şcolar 2016-2017,  un număr de 5.675 
de locuri pentru clasa pregătitoare şi 
5.483 de locuri pentru clasa întâi. În-
scrierea se face în două etape, prima 
fiind în 21 martie, a precizat inspecto-
rul de specialitate din Mureş, Lavinia 
Mureşan. ”Noutatea este că doar în 
acest an se mai permite înscrierea di-
rect în clasa I, fiind vorba de cei care 
împlinesc 7 ani la 1 septembrie şi asta 
numai la solicitarea părinților. Potrivit 
regulamentului, înscrierile se fac în 
două etape, adică în prima se înscriu 
în şcoala de circumscripție, începând 
cu data de 21 martie, unde are loc pro-

cesarea cererilor-tip la nivelul unității 
de învățământ. Elevii mai au posibili-
tatea să se înscrie şi într-o a doua eta-
pă, care începe în 29 martie”, a explicat 
Lavinia Mureşan. Începând din data 
de 22 februarie, pe site-urile inspec-
toratelor şcolare județene, precum şi 
ale unităților de învățământ s-au afişat 
planul de şcolarizare şi numărul de 

clase pregătitoare. Vor fi admişi într-o 
şcoală doar copiii care locuiesc pe raza 
circumscripției, adică acolo unde au 
adresa de domiciliu părinţii. 

Au început înscrierile copiilor în clasa 
pregătitoare
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Plata subvențiilor din agricultură se va face abia 
în luna aprilie

ŞTIRI

Mai exact este vorba de 8 aprilie, dată 
pe care a anunţat-o săptămâna trecută 
directorul adjunct al APIA, Paul Edu-
ard Kmen. Astfel, fermierii din Româ-
nia se vor confrunta cu o întârziere de 
cel puţin o lună, situaţie cu care aceştia 
nu s-au mai întâlnit până acum. Asta 
în condițiile în care, în anii anteriori 
plățile se făceau cel mai devreme în 
decembrie şi cel târziu în cursul lu-
nii martie. În acest sens, purtătorul 
de cuvânt al APIA Mureş, Constantin 
Citirigă a explicat că este vorba de o 
problemă naţională, de ordin tehnic, 
de reconfigurare a softului prin care se 
distribuie îndeobşte aceşti bani. „Din 
informaţiile pe care le deţinem la aceas-
tă oră dar care mai pot comporta între 
timp unele modificări, se pare că mai 
devrme de luna aprilie nu se vor putea 
efectua plăți în cadrul acestor scheme. 
Iar acei fermieri din județul Mureş care 
au primit deja sumele aferente avansu-
lui la sfârşitul lunii noiembrie, vor tre-
bui să aştepte şi ei diferenţa de plată, iar 
cei care nu au fost eşantionaţi la plata 
avansului vor întâmpina  probleme în 
legătură cu data plăţii subvenţiilor, care 
din păcate este întârziată la acest mo-
ment”, a explicat Constantin Citirigă.
Fermierii aşteaptă aceşti bani pentru 

a-şi achita datoriile la bănci şi pentru 
a-şi finanţa lucrările agricole. Fermi-
erul Gheorghe Gorcea din localitatea 
Cipău va fi obligat ca din banii proprii 
să-şi cumpere îngrăşăminte şi mo-
torină. Pe de altă parte, el mai are şi 
un tractor pentru care a luat credit la 
bancă, iar rata trebuie achitată în luna 
martie. ”Nici într-un an nu s-au dat 
subvențiile  aşa de târziu ca acum, ele 
totdeauna se dădeau în perioada de-
cembrie-martie cel târziu. Acuma dacă 
încep din 8 aprilie, numai cu bani din 
buzunar nu putem să ne luăm şi îngră-
şăminte şi motorină. Şi mai am şi un 
credit la bancă, pe care chiar acuma 
l-am eşalonat, pentru că mă bazam pe 
subvenţie. Mi-am luat un tractor de 
121.000 de euro, şi eu trebuie să duc 
banii în 26 martie la bancă, iar dacă nu 
pot duce banii de rată, cine ştie, poate 

va trebui să mai fac un alt credit”, ne 
spune amărât omul, iar în situaţia sa 
sunt mulți alţii.  Amintim că directorul 
adjunct al APIA, Paul Eduard Kmen, a 
declarat că deocamdată nu se întrevede 
posibilitatea schimbării datei la care se 
va începe plata subvenţiilor. El a spus 
că APIA face eforturi pentru reduce-
rea timpului de plată a subvenţiilor, 
agenția fiind în discuţii şi negocieri în 
fiecare zi cu dezvoltatorii de soft. El a 
mai precizat că, pentru a mai detensi-
ona situaţia, zilele astea APIA va face 
plăţi, astfel vor intra în conturile fermi-
erilor cât de curând banii pe motorină, 
atât restanţa pe trimestrul III de anul 
trecut, cât şi subvenţia pentru trimes-
trul IV. În județul Mureş, peste 26.000 
de fermieri aşteaptă să îşi primească 
subvenţiile pentru terenuri.

Au apărut cazuri de gripă în judeţul Mureş!

Săptămâna trecută au fost confirmate 
clinic şi în laborator două cazuri de 
gripă, primele din acest sezon. Ambele 
sunt de tip AH1N1,  iar pacienții, două 
femei din  mediul rural,  sunt sub tra-
tament şi înafara oricărui pericol. Una 
dintre paciente este spitalizată,  iar cea-
laltă a fost izolată la domiciliu. În ul-
tima săptămână de raportare, medicii 
de familie au înregistrat aproape 4.000 
de cazuri de viroze respiratorii şi 1.360 
de pneumonii, în creştere faţă de săp-
tămâna anterioară, a declarat pentru 
RTM purtătorul de cuvânt al Direcţiei 
de Sănătate Publică Mureş, Gabriela 
Uifălean: ”În ultima săptămână de ra-
portare s-au înregistrat şi două cazuri 
de gripă. Sunt primele două cazuri în-
registrate în acest sezon. Ambele cazuri 
au fost confirmate atât clinic cât şi prin 
laborator şi sunt cu evoluție favorabi-
lă, tratate de către medicul de familie, 
unul dintre cazuri, iar celălalt internat 
la spital”, a explicat Gabriela Uifălean. 
Medicii recomandă populaţiei să se 
vaccineze în continuare împotriva vi-
rusului antigripal deoarece circulaţia 
viruşilor de abia a început. Medicii de 

familie mai au doar 175 de doze de vac-
cin din totalul de 16.000 primit şi altele 
nu se mai primesc gratuit de la Minis-
terul Sănătăţii în acest sezon.

Reguli de prevenţie

Îngrijorați de creşterea numărului de 
viroze şi infecții respiratorii, medi-
cii de la Direcția de Sănătate Publică 
Mureş au întocmit o serie de reguli 
minime care trebuie urmate pentru 
evitarea îmbolnăvirii. Acestea se referă 
la evitarea contactului cu persoanele 
bolnave, creşterea imunității şi trata-
rea cu seriozitate a primelor simpto-
me. Epidemiologul şef al DSP Mureş, 
dr. Marialaki Ella recomandă să nu se 
părăsească domiciliul, în caz de infec-
ţie. ”Cel mai important lucru, pentru 
cine este bolnav, este să rămână acasă. 
La fel, evitarea aglomerației este foarte 
importantă, ca şi alimentația bogată în 
vitamine, folosirea corectă a batistei, 
dacă se poate, de unică folosinţă şi, de-
sigur, vaccinarea”, subliniază dr. Maria-
laki Ella. Ea adaugă că în cazul apariţiei 
simptomelor se recomandă autoizolare 
la domiciliu şi solicitarea consultului 
de către medicul de familie. Este vorba 

de congestia mucoasei nazale cu rino-
ree, strănutul frecvent, durerea de gât 
spontană şi/sau la înghiţire, durerea de 
cap, indispoziţia, oboseala accentuată, 
subfebrilitatea sau febra.

Recomandări

Ca măsuri de prevenire la infecţiile 
respiratorii acute, Direcţia de Sănătate 
Publică Mureş recomandă respectarea 
regulilor de igienă personală: spăla-
rea frecventă a mâinilor cu săpun şi 
apă caldă. Apoi, aerisirea frecventă a 
încăperilor şi menţinerea curăţeniei 
în locuinţe, locuri de muncă, săli de 
clasă, în mijloacele de transport etc. 
De asemenea, trebuie să avem grijă la 
alimentaţie, să fie bogată în vitamine, 
minerale, proteine şi hidraterea cores-
punzătoare a organismului. Este foarte 
util să evităm orice fel de aglomerări, 
în mijloace de transport în comun, în 
săli de aşteptare sau diferite evenimen-
te organizate, implicit contactul cu per-
soanele bolnave. Nu în ultimul rând, 
specialiştii recomandă călirea organis-
mului prin expunere la apă, aer, soare, 
însoţite de  mişcare.

Post scos la concurs de 
Primăria Breaza

Primăria Breaza organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice va-
cante  de consilier clasa I, gradul pro-
fesional principal (compartiment con-
tabilitate). Se cer studii universitare de 
ştiinţe economice sau administratie 
publică absolvite cu diplomă de licen-
ţă şi vechime în specializarea studiilor 
de minim 5 ani. Concursul se va des-
făşura la sediul Instituţiei din Breaza. 
Proba scrisă va avea loc în data de 18 
martie la ora 10.00, iar interviul se va 
susţine cu respectarea prevederilor art. 
56 alin(1) din HG nr.611/2008. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la secretari-
atul Primariei comunei Breaza, la tele-
fon: 0265 – 540112, la avizierul institu-
ţiei sau pe internet la adresa: breaza@
cjmures.ro. 

(R.M.)

Se caută cel mai longeviv 
reghinean!

Pentru nr. 100 al ziarului Glasul Văi-
lor ce va apărea în cursul lunii martie 
a anului 2016, redacţia pregăteşte un 
număr aniversar cu o pleiadă de re-
ghineni care au trăit 100 de ani şi o 
mulţime de sfaturi pentru cei care vor 
să ajungă la această vârstă venerabilă. 
Descendenţi ai unor astfel de familii 
care pot oferi relaţii cu privire la acest 
subiect şi posedă documente sau foto-
grafii care să ateste că au avut părinţi, 
bunici sau străbunici care au parcurs 
un secol de viaţă, sunt rugaţi să ne 
contacteze la telefonul: 0752-173-665 
sau direct la sediul Redacţiei pe Strada 
Republicii nr. 14. Facem precizarea că 
după ce va fi identificată cea mai longe-
vivă persoană în viaţă din municipiu, 
“Glasul Văilor” îi va acorda un premiu 
special, o diplomă de “Cel mai longe-
viv reghinean”şi un interviu în exclusi-
vitate. 

Redacţia

Vali RUSSU

Vali RUSSU
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Educatoarele Sabina Alzner şi Alina 
Moldoveanu de la Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit Nr. 4 - Structura Gră-
diniţa cu Program Prelungit Nr. 2 din 
Reghin au iniţiat Proiectul Educaţional 
Judeţean ,,Un mărţişor pentru fiecare”, 
aflat la prima ediţie, cuprins în Calen-
darul Activităţilor Educative Judeţene 
2016.  În cadrul acestui proiect s-a des-
făşurat Concursul de creaţie artistică 
,,Un mărţişor pentru fiecare”, adresat 
preşcolarilor din judeţul Mureş. Parti-
ciparea celor interesaţi a fost indirectă, 
educatoarele expediind poştal lucrări-
le. Cu mărţişoarele înscrise în concurs 
am organizat o expoziţie în cadrul Mu-
zeul Etnografic „Anton Badea” Reghin, 
care este unul din partenerii Grădiniţei 
cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin în 
cadrul acestui proiect, alături de I.S.J.  
Mureş şi Grădiniţa “Paradisul Copilă-
riei”  Tîrgu Mureş. Educatoarele care 

au făcut parte din Comisia de evaluare 
şi jurizare a lucrărilor participante la 
concurs au ţinut cont de criteriile de 
evaluare şi jurizare prevăzute în regu-
lamentul concursului. Astfel, au fost 
acordate Premii I, Premii II, Premii III 
şi Premii de participare pe niveluri de 
vârstă. Tot în cadrul Proiectului, am 
organizat şi desfăşurat Atelierul de cre-
aţie ,,Mărţişorul tradiţional” la Muzeul 
Etnografic „Anton Badea” Reghin. La 
acest atelier au participat preşcolarii 
grupei mari I „Florile” de la Grădiniţa 
PP4 – Structura Grădiniţa PP2 Reghin, 
îndrumaţi de educatoarele Alzner Sa-
bina şi Boar Daniela. În cadrul acestui 
atelier fiecare copil a confecţionat câte 
două mărţişoare din materialele puse 
la dispoziţie de echipa Muzeului, coor-
donată de directorul instituţiei dr. Ro-
xana Man. Aceste mărţişoare nu au fost 
jurizate în cadrul concursului şi vor fi 
dăruite mamelor. În prima zi de primă-
vară calendaristică, zi în care am desfă-

şurat aceste activităţi,  ne-am bucurat 
şi am fost onorate de prezenţa doam-
nei Prof. Dr. Diana Niţulescu Inspector 

educativ în cadrul Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mureş.
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Sabina Alzner şi Alina 
Moldoveanu

,,Un mărţişor pentru fiecare”

În ediţia specială cu numărul 100 din 
„Glasul Văilor” veţi afla cine sunt can-
didaţii pentru fotoliul de primar al Pri-
măriei Reghin? ce calităţi îi recoman-
dă sau ce defecte îi pot dezavantaja în 
lupta electorală pentru   mandatul de 
primar al municipiului în perioada 
2016-2020. Conform studiilor realiza-
te de jurnalistul Robert Matei viitorul 

primar al Reghinului ce va fi desemnat 
câştigător, după alegerile din 5 iunie 
anul acesta va fi al 87 lea din istoria ur-
bei din ultimii 511 ani. În urma unui 
sondaj de opinie realizat de jurnalistul 
Robert Matei am aflat că cea mai mare 
parte din populaţia Reghinului care nu 
face parte din nicio structură politică 
se declară de acord cu alegerile dintr-
un singur tur de scrutin. De ce? Din 
două motive, în primul rând pentru că 

e cel puţin de două ori mai ieftin şi în 
al doilea rând pentru că în primul tur 
electoratul  votează cel mai aproape de 
adevăr şi pe cine crede de cuvinţă că 
merită acest fotoliu. În cazul unui tur 
doi ,,vocea străzii” spune că s-ar face o 
sumedenie de negocieri de asocieri şi 
protocoale de culise în care nu s-ar cere 
părerea cetăţeanului şi nu ar deveni 
primar candidatul cel mai popular pe 
plan local. Până în prezent şi-au anun-

ţat candidatura prin diferite surse ofi-
ciale şi mai puţin oficiale 7  reghineni 
dar lista este deschisă începând din 11 
aprilie până pe 26 aprilie.Campania 
electorală va începe pe 6 mai, cu 30 de 
zile înaintea alegerilor, şi se va încheia 
pe 4 iunie, ora 7,00. În 5 iunie, votul va 
începe la ora 7,00 şi se va încheia la ora 
21.00.

Cine va fi cel de al 87 lea primar al Reghinului?
Robert MATEI


