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EDITORIAL
de Alexandra COTOI
Ultimul clopoțel a dat startul la
distracție absolvenților de liceu. Cei
mai frumoși ani trebuie să se încheie
cu o petrecere ca la carte, organizată
până în cel mai mic detaliu. Ținute alese cu grijă, machiaje stridente, bijuterii
opulente, dar și cele mai cool coafuri
trebuie să întregească acea noapte de
neuitat. S-a exersat încă de la majorat
felul în care trebuie să te distrezi la ultima petrecere din viața de licean. Nimeni nu se mai gândește la carte, tinerii trebuie să se distreze. Încă din ziua
absolvirii, când invitații trebuie să se
prezinte la cel mai select local din urbe,
îmbrăcați în țol festiv, cu plicul cât de
gros se poate. Dar pentru ce? Pentru
cine mai exact? Acum când absolvenții
ar trebui să se gândească la cel mai important examen din viața lor, examenul
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Distracția de dinainte de Bac
care le va decide destinul. Sau cel puțin
așa se întâmpla în urmă cu câțiva ani.
Examenul de bacalaureat era o treaptă
importantă a carierei. De fapt, de aici
începea totul. Și repet, era important!
Acum lăsăm deoparte acest ”Test”,
pentru că se poate și fără el să intri la
facultate, dacă vrei să faci studii superioare. Sau dacă nu, poți oricând pleca în
străinătate, la muncă, unde te așteaptă
câinii cu colaci în coadă. Cuvântul în
jurul căruia se învârte totul în rândul
multor tineri absolvenți este distracția,
care de altfel i-a deviat de multe ori de
la studiu. Zilele acestea, postările cele
mai frecvente de pe rețelele de socializare sunt cu banchetele, petrecerile și
bologașurile obligatorii pentru această
perioadă, parcă drept răsplată din partea părinților pentru copiii care au trecut prin școală. Unii chiar au trecut numai. Fie cu rezultate, fie fără, e musai cu

bairam! Și încă ce bairam! Dacă facem
un calcul rapid, vedem că alocăm sume
destul de frumușele pentru o petrecere,
care ar trebui să fie undeva după aflarea
rezultatelor de la examenul maturității.
Să știm pentru ce cheltuim. Dar de ce
să așteptăm până atunci, când avem
în mână puterea de convingere, când
putem să demonstrăm cât de bine ne
știm distra. Oare putem demonstra la
fel de bine și cât am învățat? Vom vedea
asta după ce trece bacul, când postările de pe facebook nu vor fi cu cea mai
tare petrecere la care am fost sau cea
mai mare distracție, ci cu ”Uraaaa!!!
Am luat bacu-ul! Cu cât? Mai contează? L-am luat și gata!”. Și iar o luăm
de la capăt cu distracția. Unii pe bună
dreptate, alții nu, unii pentru că au ce
sărbători, alții pentru că trebuie să își
mute gândul de la acea notă de 2 pe
care au obținut-o pentru că profesorul

supraveghetor nu i-a lăsat să copieze
sau pentru că profesorul care a corectat nu a înțeles că elevul a scris bine și
că el gândește greșit. Și iar săracul mamei a meritat să treacă examenul, dar
profesorii sunt mai grei de cap. Cam
așa stau lucrurile, cu cei mai deştepţi copii care nu înțeleg cum de nu au
luat nota de trecere. Dar înțeleg foarte
bine ce să scrie la o compunere cu titlul
”Distracția de dinainte de Bac”. Lumea
s-a schimbat, iar la această schimbare fiecare are un aport. Eu zic că unul
negativ, atâta timp cât oferim pe tavă
odraslelor noastre totul, fără să îi responsabilizăm măcar pe sfert din cât am
fost noi, generațiile anterioare. Trebuie
să fim conștienți că viitorul îl reprezintă ei, tinerii, iar dacă nu știm să gestionăm acum acest lucru, îi pierdem. Și
atunci, ne pierdem viitorul!
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„Abonament pentru Comunitate” a ajuns la ediţia a III-a

Dora PATRON
Fondul Comunitar Reghin a organizat cea de-a III-a ediţie a evenimentului “Abonament pentru Comunitate”,
acesta fiind dedicat reghinenilor care
îşi doresc să schimbe ceva în comunitatea în care trăiesc, donând în fiecare
lună o anumită sumă de bani. “Abonament pentru Comunitate” aduce în
faţa abonaţilor proiecte cu un suflu
nou . Proiectele prezentate în faţa abonaţilor au fost „Hipoterapie” propus de
Clubul Rotary Reghin şi „Arta pe înţelesul copiilor” iniţiat de către Asociatia
K’ARTE.

Hipoterapia

Ștrandul s-a deschis
Laura PAŞCAN

Pentru că din punct de vedere calendaristic luna iunie aduce vara, căldura
şi soarele, piscinele şi ştrandurile încep
rând pe rând să-şi deschidă porţile, lucru care s-a întâmplat şi în municipiul
Reghin. Portile Ştrandului din Complexul de agrement situat în Parcul Tineretului au fost deschise în aşteptarea iubitorilor de apă şi soare.
Amenajat la standarde europene, cu
cele mai bune condiţii, un mediu prielnic pentru relaxare şi distracţie, Ştran-

În Reghin şi împrejurimi există mulţi
copii cu dizabilităţi şi afecţiuni psihice
şi locomotorii, astfel acest proiect va
susţine 10 copii din Reghin cu acest tip
de afecţiuni într-un program pentru
2-3 luni unde aceştia vor beneficia de
tratament prin hipoterapie. Din fericire
pentru acești copii, ei pot beneficia de
o metodă inedită şi anume hipoterapia,
chiar în Reghin, la centrul de echitaţie
condus de inginer Barabasi Zoltán. Din
experienţa primelor sesiuni de hipoterapie, iniţiatorii au ajuns la concluzii
pozitive din partea celor implicaţi direct cât şi a părinţilor copiilor. Au fost
rezultate clare de îmbunătăţire a mişcărilor locomotorii, de personalitate şi nu
numai. Atelierele se adresează copiilor

şi tinerilor cu vârste cuprinse între 5 şi
16 ani, anul 2016 fiind cel de-al patrulea an consecutiv în care se derulează
proiectul Hipoterapia.

Arta pe înţelesul copiilor
Al doilea proiect propus în cadrul evenimentului a fost „Arta pe înţelesul
copiilor” având ca scop familiarizarea
unui număr cât mai mare de tineri cu
practicile artei contemporane şi cu valorile pe care aceasta le promovează:
spiritul critic, ludic, umorul, ironia etc.
Atelierele de artă propuse Reghinului
se vor desfăşura în perioada 8-12 august 2016 şi fac parte din proiectul de
artă „Pădurea Rotundă”, proiect în care
Asociaţia K’ARTE invită o parte dintre
cei mai relevanţi tineri artişti contemporani. Iniţiatorii consideră că familia-

dul Municipal din Reghin îi de acum
așteaptă pe toţi iubitorii de distracţie şi
bălăceală.
„Începând cu această lună, am deschis
Ştrandul Municipal Reghin, pentru activităţile de sezon estival. Așteptăm cât
mai mulţi oameni să ne treacă pragul.
Sunt aşteptate toate categoriile de vârstă, cu bazine corespunzătoare, într-un
mediu curat şi îngrijit, astfel încât toată
lumea să se bucure de soare şi căldură”
a declarat Călin Albu, administratorul
Ştrandului Municipal Reghin.
Îmbucurător este faptul că tarifele au
rămas neschimbate, pentru o zi de bă-

lăceală un adult va achita suma de 5 lei,
iar un copil, 3 lei.
Iubitorii de distracţie sunt aşteptaţi la
ștrand luni de la ora 14 la ora 20 și de
marţi până duminică, între orele 9 și
20. Curățarea și igienizarea bazinelor
și a ștrandului se va realiza săptămânal,
în fiecare dimineață a zilei de luni.
Cei pentru care relaxarea pe iarbă nu
este tocmai plăcută, au posibilitatea ca
la suma de 5 lei să-şi închirieze propriul şezlong pe durata unei zile, iar
răcoritoarele sau produsele de tip fastfood pot fi achiziţionate chiar de la terasele din incinta ştrandului.

materialelor lemnoase, la o societate
comercială din localitatea Hodac.
Verificările au constat în inventarierea
și măsurarea materialului lemnos, din
depozitul societății precum și verificarea documentelor de proveniență și
prelucrare a acestuia. În urma controlului efectuat, poliţiştii au aplicat două
sancțiuni contravenționale în valoare
de 40.000 lei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul silvic.
Totodată, a fost confiscată valoric cantitatea de 110,64 metri cubi lemn rotund rășinos, în valoare de 24.492,64
lei, întrucât societatea deținea această

cantitate de material lemnos în documente, însă nu a putut fi identificată
în depozit. De asemenea, poliţiştii au
confiscat valoric 427,18 metri cubi
lemn rotund stejar și gorun, în valoare
de 218.464,98 lei, deoarece societatea
în cauză a primit și prelucrat, în intervalul 2014-2016, materialul lemnos respectiv, fără avize de însoțire prevăzute
în normele silvice aflate în vigoare. Verificările sunt continuate, această activitate, beneficiind de sprijinul personalului silvic din cadrul Ocoalelor Silvice
Gurghiu și Fâncel.

Poliția lemnului - amenzi usturătoare pentru cei care au încălcat legea
Contravaloarea a peste 537 de metri
cubi de lemn, în valoare de 242.957
de lei a fost confiscată de poliţişti din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş în urma unui control efectuat la o societate care are ca obiect de
activitate tăierea, prelucrarea și rindeluirea lemnului.
În perioada 19- 31 mai 2016, polițiștii
din cadrul Serviciului Ordine Publică
- Biroul Combaterea Delictelor Silvice, împreună cu specialiști din cadrul
Gărzii Forestiere Brașov, au efectuat un
control de specialitate privind comercializarea, prelucrarea și valorificarea

Elevii din Fărăgău nu și-au uitat eroii
9 iunie este ziua în care eroii patriei
sunt comemoraţi în toate bisericile din
ţară. Ofrande, parastase, dar şi cântece sau poezii sunt rostite în amintirea
celor care ne-au oferit libertatea, şansa
la o viaţă mai bună, dar şi posibilitatea
de cunoaştere şi descoperire. O ceremonie comemorativă a fost organizată
joi, la monumentul închinat eroilor,
din localitatea Fărăgău. În amintirea
lor, elevii claselor gimnaziale de la
Școala din Fărăgău au fredonat şi reci-

tat emoţionante cântece şi poezii, care
au stârnit lacrimi de tristeţe şi emoţie
pe chipurile celor prezenţi. Evenimentul dedicat eroilor a debutat prin slujba
de pomenire, oficiată de către preotul
paroh, continuând apoi cu depunerea de coroane de către reprezentanţii
administraţiei locale şi momentul organizat de către elevii şcolii din localitate. Solemnul eveniment a strâns
în jurul Monumentului Eroilor zeci
de localnici, acesta fiind locul în care

amintirea acestora dăinuie de-a lungul
anilor. „Avem o ţară unde au stăpânit
odată /Vitejii daci, bărbaţi nemuritori./
Şi unde stau de veacuri laolaltă, /Izvoare, văi şi munţi cu fruntea-n zări” sunt
câteva dintre versurile care i-au făcut
pe elevi să trăiască şi să simtă din plin
importanţa şi solemnitatea acestei zile
măreţe în care pe sacrele morminte se
aștern „lacrime şi flori, spre a fi mai
dulce somul, miilor de luptători”.

rizarea cu practicile artei contemporane este importantă pentru dezvoltarea
spiritului civic, motiv pentru care aceştia propun facilitarea întâlnirilor între
copii şi limbajele artei contemporane.
“Am derulat în ultimii doi ani în cadrul
taberei noastre şi aceste ateliere pentru
copii şi am observat un interes crescut
în rândul lor, de aceea vrem ca în acest
an să le facem şi mai bine şi sperăm să
placă comunităţii ceea ce facem noi” a
precizat Eliodor Moldovan, Asociaţia
K’ARTE. Atelierele se vor desfăşura pe
parcursul a cinci zile, pe platoul de la
Pădurea Rotundă, dar şi în arealul mai
larg al pădurii unde participanţii se vor
familiariza cu limbajul artei contemporane.

Legea antifumat se va modifica
Mult controversata lege antifumat a
fost modificată de senatori în data de
7 iunie 2016, redefinind spaţiul public
închis. Acesta este încadrat de pereţi
de jur împrejur, iar fumatul este permis în spaţii separate, complet izolate
şi inscripţionate. Amendamentul propus de Comisia de sănătate prevede că
„fumatul este permis în spaţii separate,
complet izolate şi inscripţionate special pentru această destinaţie, precum şi
pe terase exterioare amenajate în acest
scop”. Noile modificări au în vizor şi
pacienţii din spitalele de psihiatrie cărora li se permite fumatul în spaţiile
special amenajate pentru aceştia. „Prin
spaţiul public închis se înţelege orice spaţiu accesibil public sau destinat
utilizării colective, indiferent de forma
de proprietate ori de dreptul de acces,
care are un acoperiş, plafon sau tavan
şi care este încadrat de pereţi de jur
împrejur, indiferent de natura acestora
sau de caracterul temporar sau permanent, cu excepţia spaţiilor cu destinaţie
locativă” potrivit unui alt amendament
propus de Comisia juridică. Prima cameră sesizată pentru acest proiect de
lege este Senatul, for decizional fiind
Camera Deputaţilor.
D.P.
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Ziua Porţilor deschise la Castelul din Gurghiu
Dora PATRON

Cu o încărcătură istorică deosebită,
Castelul Rákóczi–Bornemisza din
Gurghiu și-a deschis porțile pentru a
primi curioșii și pe cei care și-au dorit
să cunoască mai bine acest Castel, dar
și să descopere activități din acea perioadă. Administrația Castelului organi-

zează an de an „Ziua porților deschise”
atât pentru cei mici cât și pentru cei
mari, păstrând astfel în memoria localnicilor și nu numai, valoarea pe care o
reprezintă acesta pentru istorie și pentru comunitate. Pentru a păstra şi promova istoria, organizatorii i-au atras în

Dora PATRON

tru creşterea copiilor, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304 din 20
aprilie şi va intra în vigoare la data de 1
iulie. Persoanele care, în ultimii doi ani
de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minim
12 luni, vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până
la doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap, spre deosebire de
regulile actuale. Schimbarea regulilor
aduce beneficii şi persoanelor care au
venituri din silvicultură şi piscicultură,
acestea putând deasemenea să ceară
concediu. „Persoanele care, în ultimii
2 ani anteriori datei naşterii copilului,
au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor,
venituri din activităţi independente,

primul rând pe cei mai mici, deoarece
ei reprezintă legătura cea mai puternică cu viitorul, prin ateliere legate de istoria Castelului. A fost începută restaurarea câtorva fresce din sala de bal a
castelului, iar copiii au avut ocazia, din
decupaje de carton, să le modifice.
În cadrul „Porţilor deschise”, vizitatorii au avut ocazia de a admira spaţiile
restaurate ale Castelului. Colaborator
al acestei activităţi a fost și Biblioteca
Teleki, care a venit cu ateliere de hârtie
manuală, hârtie marmorată, ateliere în
care copiii au învăţat să scrie cu peniţă
şi puzzle-uri cu imagini ale castelului.
Vizitatorii au avut parte de activităţi nu

doar creative ci şi educative.
În cadrul evenimentului a fost prezentat şi proiectul de reabilitare a complexului Rákóczi–Bornemisza. Monumentul este dat în administrarea
Muzeului Judeţean Mureş, fiind subordonat unei secţii separate, Secţia Gurghiu. Ansamblul Castelului RákócziBornemisza face parte din Domeniul
Gurghiului şi a fost unul dintre cele
mai importante domenii regale ale
Transilvaniei din perioada medievală.
Istoria Castelului poate fi identificată
încă din perioada domniei principelui
Gheorghe Rákóczi I (1630-1648), care
l-a construit ca sediu pentru partidele
sale de vânătoare, iar în anul 1717 a intrat în posesia familiei Bornemisza.

Se schimbă regulile de acordare a concediului pentru creşterea copilului

De la 1 iulie, părinţii vor beneficia numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar indemnizaţia lunară va avea doar o limită
minimă, se arată într-un act normativ
publicat recent în Monitorul Oficial.
În prezent, părinţii trebuie să opteze
pentru durata concediului, având două
alternative: fie aleg concediu până când
copilul împlineşte vârsta de un an sau
pot opta pentru concediu până când
copilul împlineşte vârsta de doi ani,
iar indemnizaţia are şi limite maxime.
Legea nr.66/2016 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pen-

venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului
pe venit, potrivit prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu
pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap, precum şi de o
indemnizaţie lunară”, scrie în noul act
normativ.

Indemnizaţie mai mare
Indemnizaţia va avea încontinuare
cuantum de 85 % din media veniturilor nete impozabile realizate în ultimele 12 luni, având de această dată doar

Motoarele cuceresc orașul la Maris Fest

Motocicliștii și iubitorii muzicii rock
din județul Mureș și nu numai îşi vor
da întâlnire în perioada 17-19 iunie
la Tîrgu Mureș, la cea de-a II-a ediție
Maris Fest, locul în care caii putere vor
fi lăsați să zburde, iar frumusețea lor
poate fi admirată de toți cei care iubesc
și în sângele lor clocotește adrenalina.
Evenimentul se va desfășura pe malul
râului Mureș, în zona 7 Plopi. Organizatorii evenimentului își doresc să
doboare recordurile stabilite la ediția
precedentă, evenimentul fiind unic în
zonă.
Maris Fest a debutat din dorința de a
oferi o alternativă față de evenimentele
muzicale prea uniformizate din zona
mainstream, încercând să se adreseze
unor segmente bine conturate și numeros reprezentate în comunitatea locală
și, prin extindere, la nivel național și
internațional.
În acest context, pentru a doua ediție
Maris Fest, organizatorii doresc să
crească festivalul din punct de vedere calitativ, cu atât mai mult cu
cât tragedia de la Colectiv a ”umbrit” frumusețea muzicii rock, dar a
unit puternic comunitatea iubitorilor acestui gen muzical. ”Coalizarea
comunităților de muzică rock la nivel
național și local precum și revigorarea
acestui stil muzical reprezintă premisele corecte pentru continuarea la un alt
nivel a obiectivelor propuse” s-a arătat
printr-un comunicat de presă al organizatorilor Maris Fest.
Măsuri de prim ajutor, concursuri de
măiestrie și workshop-uri

Maris Fest nu este doar un prilej pentru pasionaţii de motoare şi muzică
rock de a se întâlni. În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri de
măiestrie pe două roți precum şi o serie
de workshop-uri dedicate siguranţei în
trafic şi acordării primului ajutor în caz
de accident moto.
Concursuri: turat motor cu toba, mers
încet, dus oul în linguriţă de către partener pe moto, muşcatul cârnatului din
mers, aruncat mingea la tomberon din
mers de către partener, băut bere din
mers pe distanţă dată, recunoscut sunet motor de către partener, cea mai
mare burtă, băut bere în faţa ventilatorului, tras frânghie, aruncat butoi, dat
pe burtă pe linoleum, prinde găina.
De asemenea, sâmbătă, 18 iunie de la
ora 13.00, va avea loc cea mai mare paradă moto din Transilvania la care sunt
așteptați peste 500 de motociclişti, care
vor defila pentru cei care iubesc caii
putere, adrenalina și senzațiile tari, dar
vor evolua totodată și pentru drepturile lor ca participanți la trafic. Punctul
de plecare va fi din parcarea de la Promenada Mall.
Serile de la Maris Fest se vor încheia
începând cu această ediție cu o rockotecă! Așadar, dacă iubești stilul rock,
tresari de fiecare dată când auzi turația
unui motor sau pur și simplu vrei să
participi la un altfel de eveniment, Maris Fest este ocazia ideală! Mai mult decât atât, poți câștiga o chitară cu autografele tuturor formațiilor ce vor urca
pe scena Maris Fest!

limită minimă, nu şi maximă. După
creşterile salariale de la 1 mai, cuantumul minim va fi de 1.062,5 lei, pentru
fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o
astfel de naştere. Părinţii care aleg să
revină în câmpul muncii înaintea termenului, vor beneficia de un stimulent
în cuantum de 50 % din indemnizaţia minimă aferentă concediului, mai
exact 531,25. Indemnizaţiile celor aflaţi
în concediu de creştere a copilului vor
fi recalculate, iar la fel ca în prezent,
oricare dintre părinţi vor avea dreptul
să ceară intrarea în concediu şi stimulentul de inserţie.
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Alzheimer – sfaturi și sugestii
Boala Alzheimer este cea mai comună
formă de demenţă, cu 60-70% din cazuri. Este o boală neuro-degenerativă
cu caracter progresiv, ireversibil, care
determină afectarea memoriei, alterarea gândirii și tulburări de comportament.
La nivel mondial în 2010, 35,6 milioane de persoane sufereau de demență și
se estimează că acest număr se va dubla aproape la fiecare 20 de ani, până
la 65,7 milioane în anul 2030 și peste
100 milioane în 2050, fiind considerată o problemă de sănătate publică majoră de către Organizația Mondială a
Sănătății. Costurile economice și sociale la nivel mondial legate de demență
sunt de 604 miliarde dolari, din care
89% sunt suportate de țările dezvoltate.
Debutul bolii apare cel mai frecvent
după vârsta de 65 de ani este lent, progresiv. În stadiul inițial apar dificultăți
de vorbire, tulburări de memorie, orientare dificilă în timp și spațiu, iritabilitate, depresie, lipsa motivației,
pierderea interesului pentru activități
cotidiene. În stadiul de evoluție medie, simptomatologia evoluează, apar
tulburări evidente de memorie, apar
dificultăți în activitățile cotidiene, devine o persoană dependentă de un
însoțitor. În stadiul final, apare degradarea psihică severă cu dificultăți
de alimentație, deplasare, înțelegere
a evenimentelor, recunoaștere a celor
apropiați, dependența este totală.
Asociația pentru bolnavii cu Alzheimer a identificat 10 semne de avertizare pentru boala Alzheimer. Acestea
sunt:
- pierderi de memorie, ca uitarea
informațiilor memorate recent;
- dificultăți în îndeplinirea îndatoririlor, ca prepararea unei mese;
- tulburări de limbaj, uitarea unor
cuvinte sau substituirea cuvintelor
neobișnuite;
- dezorientare temporo-spațială, uitarea adresei;
- tulburări de judecată, ca îmbrăcarea
cu haine nepotrivite pentru vremea respectivă;
- probleme cu gândirea abstractă, ca
imposibilitatea de interpretare a numerelor;
- punerea anumitor obiecte în locuri
neobișnuite;
- tulburări ale dispoziției, ca modificări
rapide ale stării de spirit de la calm la
plâns și apoi la furie aparent fără motiv;
- modificări ale personalității, de la con-

fuzie, suspiciune, teamă, la dependența
de un membru al familiei;
- lipsa inițiativei manifestată prin
somnolență continuă.
Diagnosticul se pune de către medicul
specialist psihiatru, pe baza unei analize corecte a informațiilor furnizate
de persoanele apropiate, antecedentele
patologice ale pacientului și pe examenul capacităților sale fizice și intelectuale.
La ora actuală nu se cunosc cauzele și
nu există un tratament specific pentru
boala Alzheimer. Tratamentul vizează
calitatea vieții și menținerea în activitate a persoanei. De la început trebuie
stabilit un plan de îngrijire și tratament
în funcție de stadiul evolutiv al bolii.
Pe lângă tratamentul medicamentos,
stabilit de medicul specialist, vital este
suportul familial, înțelegerea și educarea familei sau aparținătorilor pentru
acordarea de îngrijiri optime în toate
etapele de evoluție a bolii.
Astfel este important ca pacientul săși poată păstra autonomia cât mai mult
timp posibil.
În fazele inițiale majoritatea pacienților
cu Alzheimer pot fi îngrijiți la domiciliu de un membru al familiei, cel puțin
până când boala devine severă. Succesul îngrijiri depinde și de implicarea
persoanei ce se ocupă de îngrijire în luarea de decizii cu privire la tratament.
Aceste decizii îl vor afecta atât pe bolnav cât și pe îngrijitor.
În fazele inițiale ale demenței sunt utile
următoarele sfaturi:
- realizarea sarcinilor în concordanță
cu abilitățile. Efectuarea anumitor
activități poate dura mai mult timp
decât în trecut, dar dacă persoana este
hotărâtă să facă acea activitate este indicat să continue;
- modificarea căminului în așa fel încât
acesta să fie un loc sigur. De exemplu
stabilizarea covoarelor cu ajutorul unor
cuie, punerea de suprafețe nederapante
în cadă, asigurarea aragazului cu stingător automat pentru flacără, în cazul
în care există probleme de memorie.
Evaluarea riscului de rănire în cazul în
care se continuă gătitul ;
- asigurarea unei alimentații sănătoase.
Este important ca dieta zilnică a persoanei cu Alzheimer să conțină fructe,
legume și cereale;
- este indicat să se evite somnul din
timpul zilei și să se facă exerciții fizice
ziua;
- programarea activităților în momen-

tele din zi în care capacitățile intelectuale sunt maxime;
- rezolvarea problemelor de memorie
în mod creativ. Utilizarea de liste, etichete sau alte modalități care să ajute
la amintirea anumitor lucruri. Notarea
activităților zilnice pe un calendar sau
o agendă și poziționarea acesteia întrun loc vizibil. Păstrarea la îndemână a
albumelor de fotografii cu membrii familiei cu numele scrise clar;
- înainte de a merge într-un loc este
indicat să se noteze pe un biletel locul
unde se intenționează să se meargă,
adresa și modul de întoarcere acasă,
chiar dacă au mai fost efectuate de mai
multe ori în trecut aceste activități. Este
indicat ca ieșirile să se facă sub însoțire
dacă este posibil;
- păstrarea activității, menținerea
unei vieți active și implicarea în mai
multe lucruri încetinește deteriorarea
abilităților mentale;
- realizarea unei bune comunicări prin
evitarea conflictelor. Orice conflict e un
stres inutil atât pentru persoana care
îngrijește cât și pentru pacient. Evitați
să-i arătați greșelile și rămâneți calmi.
Nu uitați niciodată că acesta este boala
și nu pacientul însuși este responsabil
de erori. De exemplu nu trebuie avute
discuții în contradictoriu cu bolnavul.
Trebuie oferite asigurări și trebuie canalizată atenția acestuia asupra altor
activități. Se indică folosirea de cuvinte
și propoziții simple, ușoare și familiale;
- Facilitarea comunicării prin corectarea tulburărilor de auz și de vedere,
vorbire clară față în față cu pacientul,
înțelegerea limbajului corporal al pacientului;
- conducerea unui autovehicul este de

evitat. Sfătuiți pacientul să utilizeze
transportul în comun. În caz contrar
anunțați medicul și poliția rutieră;
- supravegheați pacientul care fumează
deoarece există riscul de incendiu;
- în cazul apariției ideilor delirante
sau a halucinațiilor păstrați-vă calmul,
vorbiți calm cu pacientul, încercați să
îi distrageți atenția indicându-i un alt
lucru real din cameră;
- Fuga - Când un pacient este singur
într-un loc public, trebuie să veghem
la securitatea sa. Păstrați întotdeauna
o fotografie recentă a pacientului și
rețineți întotdeauna cum e îmbrăcat
pentru eventualitatea că va trebui să
dați semnalmentele sale. Când regăsiți
pacientul, evitați să vă manifestați zgomotos. Vorbiți-i calm, cu tandrețe și
înțelegere. Amenajați-vă locuința în
așa fel încât pacientului să-i fie greu să
iasă;
- în caz de violență și agresiune,
păstrați-vă calmul, nu vă arătați teama,
acordați mai multă atenție pacientului,
la nevoie solicitați ajutor;
- apariția depresiei și anxietății presupune o atenție mai mare acordată pacientului, cereți sfatul unui psiholog sau
psihiatru.
Pe măsură ce boala avansează, asigurarea îngrijirii devine din ce în ce mai dificilă. Asigurarea îngrijirii unei persoane cu Alzheimer este un lucru dificil,
indiferent de pregătire sau de devotament față de persoana bolnavă. Internarea bolnavului într-o instituție poate
fi o decizie foarte dificil de luat, dar în
unele cazuri instituțiile specializate în
tratarea acestor bolnavi pot fi cea mai
bună soluție.
Sursa: www.alz.ro

Starea de sănătate în Europa
În perioada 2007 – 2013, UE a investit
aproximativ 6 miliarde EUR în cercetarea în domeniul sănătății?
La nivelul Uniunii Europene există
aproximativ 500.000 de dispozitive
medicale diferite, de la un simplu instrument la aparate de dializă renale?
Aproximativ 2,5 milioane de persoane
sunt diagnosticate cu cancer în UE în
fiecare an?
Peste jumătate din populația adultă a
UE este supraponderală sau obeză?
Aproximativ 35% din europeni au utilizat antibiotice în 2013?
Sursa: http://europa.eu/pol/index_
ro.htm

Pagină realizată de Dr. Iuliu
MOLDOVAN

Tendințele în domeniul sănătății în Uniunea Europeană,
conform datelor Comisiei Europene pentru politicile de sănătate publică, publicate în anul 2015, sunt următoarele:

Vești bune:

- Creșterea speranței de viață: în medie, speranța de viață a
crescut în UE de la 65 de ani în anii 1950 până la 80 de ani
în 2012;
- Scăderea semnificativă a mortalității infantile: în perioada
1975-2012, reducerea cumulativă a fost cu puțin peste 82%;
- Tratarea mai eficientă a afecțiunilor care pun viața în pericol, cum ar fi atacurile de cord, atacurile cerebrale și cancerul: rata mortalității în urma unei spitalizări pentru atac de
cord a scăzut cu 50% între 2000 și 2009
- Creșterea ratei de supraviețuire după anumite tipuri de
cancer, inclusiv cancerul colorectal și cancerul mamar, datorită depistării timpurii și a tratamentului mai eficace;
- Creșterea numărului de medici pe cap de locuitor: de la
2,9 medici la 1000 de persoane în 2000 la 3,4 medici în 2010
pentru 1000 de persoane.

Vești proaste:

- Inegalitate: speranța de viață variază totuși cu aproximativ
8,5 ani între statele membre ale UE;
- Creșterea numărului de decese provocate de cancer: din
1985, numărul de decese provocate de cancer a crescut cu
12% la bărbați și cu 9% la femei;
- Creșterea incidenței diabetului: conform Federației
Internaționale a Diabetului, 35 de milioane de adulți sufereau de diabet (de tip 1 și 2) în Europa în 2011. Se așteaptă
o creștere a acestei cifre cu 23%, până în 43 de milioane, în
2030;
- Creșterea numărului de cazuri de Alzheimer: probabilitatea instalării demenței la persoanele de peste 65 de ani se
dublează la fiecare 5 ani în Europa;
- Factura aferentă asistenței medicale pentru bolile cronice
în UE: 700 miliarde EUR sau 70-80% din costurile pentru
asistența medicală.
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Adelin Man - locul I la Campionatul European de Competenţe în
Silvicultură
Cezara Ştefan

Printre cele 20 de ţări participante la
Campionatul European de Competenţe
în Silvicultură desfăşurat în perioada
25 – 28 mai 2016 în Austria a fost
şi România reprezentată de Colegiul
Silvic Gurghiu de un echipaj foarte
bine pregătit. Această participare a
adus odată cu ea, cel mai bun rezultat
obţinut vreodată de o echipă din ţara
noastră, şi-anume locul V pe echipe. Şiau unit forţele, au luptat pentru echipă
fără a se gândi la câştigul individual,
iar acest lucru i-a făcut să urce pe
podium. Ba mai mult, Adelin Man, a
obţinut locul I la proba de doborâre a
unui arbore.
Adelin este elev în clasa a XI-a la Colegiul Silvic Gurghiu, de loc din Hodac şi
face parte din echipa de drujbişti de la
Colegiul Silvic.
Rep: Cum a început totul?
Adelin Man: Anul trecut am devenit
pasionat de acest sport şi după multă
pregătire am început să am deja rezultate bunicele. Anul trecut prin Aprilie
am fost rezerva echipei care a participat
la Concursul Naţional de Competenţe
în Silvicultură, care s-a ţinut la Braşov,
unde echipa a luat locul 2. Apoi, în luna
august (29 august n.r.) am participat la
primul meu concurs de fasonatori, organizat la Festivalul Văii Gurghiului,
unde am ocupat locul 3.
Rep: Ce a însemnat pentru tine participarea la Campionatul European de
Competenţe în Silvicultură?
A.M: Pentru mine a fost o onoare să fac
parte din echipa şcolii, alături de George Cutean, Szàsz Làszlò şi Dali Botond.
Suntem o echipă foarte unită şi luptăm
împreună pentru a obţine acelaşi ţel. La
început eram foarte emoţionat, deoarece mă gândeam cum să fac să ne iasă
totul bine şi nu cumva să greşim orbeşte la vreo probă, care la finalul concursului să ne aducă înfrângerea. Dar până
la urmă mi-am controlat emoţiile şi a
ieşit totul pe placul nostru.

mai mult să urmez acest drum, dar şi
pasiunea mea pentru silvicultură şi vânătoare m-a adus aici.

Rep: Cum ai ajuns să faci parte din
echipă? Ce au spus prietenii, familia
ta la aflarea veştii?
A.M: Până să fac parte din echipă nu
mă susţinea aproape nimeni, ba mai
mult mă influenţau negativ, să mă las
de concurs, spunându-mi că oricum
nu realizez nimic şi este doar o pierdere de vreme, dar eu nu am ascultat de
ei şi mi-am urmat drumul şi iată că am
ajuns unde am dorit.
Rep: Cât de mult se munceşte pentru
un astfel de concurs, pentru a fi cu
adevărat pregătit?
A.M: Atât pentru Concursul Naţional
cât şi pentru Europene am făcut pregătiri intense. La ora 8:00 ajungeam la
şcoală şi ne apucam direct de pregătire,
după un program făcut de noi. Ne antrenam uneori chiar până la ora 21:00,
dar în general cam la ora 18:00 terminam cu programul. În unele zile ne
antrenam pentru traseu forestier, iar în
alte zile pentru probele cu motofierăstrăul, acestea având nevoie de cea mai
multă pregătire.
Rep: Cât de mult contează spiritul de
echipă la un astfel de concurs?
A.M: În acest domeniu fără spiritul de
echipă şi fără un grup unit nu realizezi
mare lucru, oricât de multă pregătire
ai face. Anul trecut, nefiind spiritul de
echipă, au ocupat locul 2 la concurs,
dar în acest an, cu cel mai mare spirit
de echipă de când se ţine concursul
şi cu profesorii implicaţi, am reuşit să
ocupăm un loc binemeritat.

Rep: De ce ai ales Liceul Silvic?
A.M: Am ales acest liceu deoarece tatăl
meu a fost pădurar şi el m-a motivat cel

Rep: Îţi mai aduci aminte când ai ţinut pentru prima dată un motofierăstrău în mână? Care a fost senzaţia?
A.M: Pentru prima dată când am ţinut
un motofierăstrău în mână a fost la vârsta de 9-10 ani. Văzând alţi bărbaţi cum
mânuiesc un motofierăstrău m-am
ambiţionat şi am pus mâna pe el, dar
nu am reuşit să îl pornesc (râde n.r.),
dar cu ajutorul unui prieten mai mare
ca mine, am reuşit să tai un butuc în
două... şi tot aşa, încă unul şi încă unul

Festivalul de Teatru pentru copii şi
tineret organizat de Casa de Cultură Municipală „dr. Eugen Nicoară” şi
Primăria Municipiului Reghin, a ajuns
la cea de-a doua ediţie, reuşind şi de
această dată să aducă în atenţia publicului reghinean şi nu numai, frumuseţea acestei ramuri a artei şi anume,
teatrul. Elevii şcolilor gimnaziale şi a
liceelor din Reghin au pregătit pentru
această ediţie unele dintre cele mai
frumoase scenete. În faţa publicului

s-au prezentat Trupa de teatru „Amicii” reprezentând Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ceuşianu” cu piesa „Recreaţia mare” de Mircea Sântimbreanu,
regizor Moldovan Ani-Mari, Trupa de
teatru “Ioan Bojor” a Liceului Tehnologic cu acelaşi nume, aducând pe scenă
două scenete şi anume „O inspecţiune”
de I.L. Caragiale şi „Gaiţele” de Al. Kiriţescu, regia Frandeş Aurelian şi Tothi
Maksay Melba, Trupa “Acvila” a Liceului Tehnologic „Petru Maior” care

Elevii reghineni iubesc teatrul și scena

până am ajuns la Concursul Naţional,
iar apoi la cel European de Competenţe
în Silvicultură.
Rep: Ce îţi place să faci în timpul liber?
A.M: În timpul liber obişnuiesc să mă
odihnesc deoarece am foarte puţin
timp liber din cauza pregătirilor şi pe
lângă acestea, am şi alte multe treburi
acasă. În timpul liber muncesc foarte
mult la câmp, la pădure, în agricultură şi multe alte treburi, în fiecare zi îmi
găsesc ceva de făcut. Sunt şi zile în care
mai plec în vacanţe, fie la schi, fie la
mare, la cabane cu prietenii, la ştrand
şi multe altele.
Rep: Care sunt planurile tale de viitor? Ce meserie vrei să urmezi?
A.M: Pe viitor vreau să urmez Facultatea de Silvicultură de la Braşov, după
care să mă angajez ca pădurar sau de ce
nu, ceva mai sus.
Rep: În ce a constat Concursul European?
A.M : Concursul European este identic
cu cel Naţional, sunt tot aceleaşi probe
atât la traseul forestier cât şi la cele de
mânuire a motofierăstrăului, doar că
aici sunt cu un grad mult mai mare de
dificultate. La traseu forestier am avut
de alergat 3.2 km prin pădure, unde am
avut de urcat pante înalte, am avut de
mers şi pe un pârâu forestier, apoi pe o
porţiune de teren unde a fost o foarte
mare panta, fiind nevoiţi să urcăm cu
ajutorul unor sfori.

uite că te-ai întors cu locul I la individual. Câte probe aţi avut de trecut în
perioada concursului? Care probă ţi
s-a părut a fi cea mai grea?
A.M: Probele mi s-au părut la fel de
grele. Mai precis, ştiam dinainte ce mă
aşteaptă şi ştiam ce am de făcut, dar
totuşi cea mai grea probă mi s-a părut
proba de cepuit, la care înainte de startul ei, am uitat să îmi întind lanţul şi
am avut ceva probleme, chiar penalizări, dar totuşi a trecut cu bine.
Rep: Ce sentimente te-au încercat în
momentul în care ai urcat pe podium
şi ai auzit imnul ţării?
A.M: Când am urcat pe podium încă
nu realizasem dacă sunt eu câştigătorul sau dacă s-a făcut vreo greşeală. S-a
premiat locul 3... locul 2... şi aud deodată la locul 1 numele meu: Man Adelin - România...M-am uitam în stânga
şi în dreapta, crezând ca s-a făcut vreo
greşeală, dar nu, totul era real. În acele momente, eram foarte entuziasmat
şi foarte mândru că am câştigat şi că
sunt primul din România care a câştigat un astfel de premiu. Eram mândru
că după 15 ediţii a ajuns şi România pe
podium. Sunt mândru pentru rezultatul pe care l-am obţinut la echipe, sunt
mândru deoarece România de când
participă la acest concurs niciodată nu
a ajuns aşa de aproape de podium. Colegiul Silvic a mai avut două prezenţe la
Concursul European, prima dată s-au
întors cu locul 10 pe echipe, a doua
oară au revenit cu locul şapte, iar acum
ne-am întors cu locul 5.

Rep: Ai plecat încrezător de acasă şi
au pregătit pentru acest festival două
scenete „Hagi Tudose” de Barbu Ştefănescu-Delavrancea şi „Baltagul” de
Mihail Sadoveanu. Printre prestatori
s-a numărat şi trupa de teatru „Arlechino” a Şcolii Gimnaziale „Florea
Bogdan” câştigătoarea premiului I a
Concursului Judeţean de Teatru „Atelierele Thaliei”, desfăşurat la Reghin.
Aceştia au pus în scenă momentul care
le-a adus marele premiu şi anume „Lam visat pe nea Iancu” de Dumitru

Stanciu, sub regia profesorului Mihaela Crăciun. Din cadrul acestui festival
nu a lipsit nici trupa de teatru „Clasic”
a Casei de Cultură „Eugen Nicoară”
care au jucat două scenete cunoscute
publicului reghinean „Peţitorul şi vânzătorul de vie” şi „Examenul” ambele
în regia lui Aurel Zileriu. Festivalul de
Teatru este un bun prilej de socializare
între micii actori, fiind totodată şi un
mod plăcut pentru aceştia de a-şi petrece timpul liber. (D.P.)
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Sky is not the limit

Mii de persoane au participat la ”Sky is
not the limit”, eveniment organizat de
Aeroclubul României, alături de Consiliul Județean Mureș. Demonstrația
aviatică s-a desfășurat la Aeroclubul
Teritorial ”Elie Carafoli” din Tîrgu
Mureș, sâmbătă, 11 iunie, începând
cu ora 11. Preț de mai bine de trei ore,
ochii celor prezenți au fost ațintiți spre
cerul care era brăzdat de avioanele
ultraușoare, pilotate cu mare măiestrie de piloții veniți din întreaga țară,
pentru a le demonstra pasionaților
acestui sport că cerul nu are limite.
Acrobație aeriană solo și în formație
cu avioane și planoare, zboruri cu avi-

oane ultraușoare motorizate, salturi cu
parașuta, plimbări cu balon cu aer cald
au fost lucrurile care au stârnit atenția
publicului. Spectacolul aerian a fost
oferit de ”Hawks of Romania”, formația
de înaltă acrobație a Aeroclubului României cu 5 avioane Extra 300, ”White
Wings”, formația de acrobație cu planoare a Aeroclubului României, ”Blue
Wings”, echipa de parașutism, ”Vulturii Tricolori” – formația de avioane Zlin
142 a Aeroclubului României. Salturi
cu parașuta au executat și invitații militari din cadrul Brigăzii 6 Operațiuni
Speciale, care au executat salturi de la
1800 metri altitudine, din aeronava

George Rotaru, directorul general Aeroclub România a reușit să ofere publicului prezent pe aerodromul din Tîrgu
Mureș, emoții puternice, prin îndemânarea, măiestria și puterea de a controla avionul. George Rotaru este cel
care a reorganizat în 2006 ”Hawks of
Romania” alături de încă doi colegi. De
atunci și până la performanța de vicecampioni europeni, au trecut prin multe
ore de pregătire. Ce simte în momentul
în care e în aer, dar și cum reușește să-și
alimenteze pasiunea, aflați într-un interviu acordat la finalul demonstrației
de la ”Sky is not the limit”.

pioni europeni cu echipa, anul acesta
urmând să mergem în Polonia la Campionatul Mondial, unde sperăm să ne
păstrăm poziția.

C-27 J Spartan.
Noutatea din acest an a reprezentat-o
tricolorul de 500 de metri pătrați, cel
mai mare din lume, care a fost purtat în
aer de unul dintre parașutiști.

Libertatea

”Libertatea, aș vrea să stau acolo tot
timpul!” a fost răspunsul unuia dintre organizatori, Flori Dănciulescu,
ofițer de presă la Aeroclubul României, la întrebarea referitoare la ceea ce
simte atunci când e în aer. Nu a sărit
încă cu parașuta, dar urmează să bifeze și acest vis cât de curând. Totodată,
ea a menționat faptul că ”este un eve-

Hawks of Romania (n.r. Șoimii României)

Rep.: Ce simte un pilot de
performanță când e în aer?
George Rotaru: În momentul în care
sunt în aer simt o bucurie, pentru că
asta îmi place să fac cel mai mult. Miam dorit de mic să ajung să zbor cu
avioane și iată că am reușit.
Rep.: Ce este ”Hawks of Romania”?
George Rotaru: Formația este cea
care reprezintă România la toate
demonstrațiile aeriene din lumea întreagă, deasemenea reprezintă țara cu
succes la toate competițiile mondiale.
Ultimul rezultat obținut este cel de anul
trecut, suntem vicecampioni europeni
la individual prin Laszlo Ferenc, aripa
dreaptă a formației noastre și vicecam-

Rep.: De câți ani în Hawks of Romania?
George Rotaru: Această echipă am reorganizat-o în 2006 împreună cu doi
colegi și a ajuns la maturitate acum
patru ani. Zburăm cu cinci aeronave,
patru plus solo, suntem foarte apreciați
pentru că am primit multe invitații în
Europa, am zburat chiar și în Coreea
de Sud, fiind astfel prima formație românească, ce a ajuns să zboare în Asia.
Rep.: Meserie sau pasiune?
George Rotaru: Este și meserie și pasiune. De luni până joi sunt la biroul central din București unde ne ocupăm de
gestionarea activității Aerocluburilor
din România și de vineri până duminică mă antrenez cu echipa și participăm
la mitinguri sau competiții. Acesta e
programul meu standard. Munca se
îmbină armonios cu pasiunea și sunt
fericit că am o astfel de meserie și am
niște colegi deosebiți.
Rep.: Sunteți cel mai în măsură să
oferiți un sfat tinerilor ce vor să devină piloți. Care este acesta?
George Rotaru: Trebuie să își dedice

foarte mult din timpul lui liber studiului și zborului, dacă vrea să facă
performanță, trebuie să fie serios și
să-și asculte instructorii, pentru că
ei le ghidează primii pași, la început
zbori împreună cu instructorul. Odată
ce ai deprins toate cunoștințele pentru a zbura singur și pentru a rezolva
situațiile speciale din cadrul simulărilor, începi să zbori singur. Din acel moment, se schimbă percepția fiecăruia,
pentru că răspunzi singur de aeronavă,
de siguranță, iar pe măsură ce înveți și
depășești anumite praguri de pregătire, dar și de emoții, ca să nu-i spunem
teamă, începi să ajungi un pilot de
performanță.

Tinerii zboară gratuit

În fiecare început de an, în luna ianu-

niment cu tradiție la care participă
oamenii pasionați de aviație, cei care
vin din toate colțurile țării la evenimentele noastre, dar și cei care pur și
simplu se bucură de o zi la soare, în
care văd și avioane. În fiecare an, balonul cu aer cald este o atracție destul
de mare pentru vizitatori, deasemenea
sunt prezenți și cei care ne reprezintă
pe plan național și internațional la toate evenimentele, ”Hawks of Romania”,
prezenți cu avioane foarte puternice”.

arie, se fac înscrieri pentru Școala de
Zbor din cadrul Aeroclub România.
Tinerii între 16 și 23 de ani beneficiază de gratuitate, în oricare din cele 15
locații ale Aeroclub România din țară,
pentru că statul subvenționează acest
tip de cursuri, care se realizează pe
două categorii, respectiv cursuri pentru parașutism sau cursuri de planorism. Indiferent de tipul de zbor ales,
există două etape pe care trebuie să le
parcurgă cei care vor să devină piloți.
Partea teoretică, unde bibliografia este
formată din nouă materii, la finalul căreia se dă un examen și partea de zbor,
care este condiționată de promovarea
examenului teoretic. Tinerii până la
vârsta de 23 de ani intră la zbor gratuit,
după această vârstă, zborul este contra
cost.

NR 105

7

EVENIMENT

Unde ne petrecem de Rusalii?

Sărbătoarea Rusaliilor aduce cu sine
o serie de tradiții ce se respectă an
de an de comunele din zona noastră.
Îmbrăcați în straie populare, oamenii
aleg să fie părtași la scrierea fiecărei
pagini din istoria populară a comunei
din care fac parte.
Târgul Portului Popular și al Rusaliilor ce se desfășoară în Rușii Munți,
în perioada 18-19 iunie, este cea mai

tentantă ofertă din punct de vedere al
programului, care concurează cu cel al
unui festival în adevăratul sens al cuvântului. Evenimentul începe sâmbătă,
18 iunie, de la ora 10, cu tradiționala
”Cupa Rusaliilor” la sport, pentru ca
mai apoi, începând cu ora 19, să se
ofere această cupă într-un cadru festiv, pe scena unde se va desfășura apoi
”Peasants at Party” și recitalul lui Emil

Vlaicu. Petrecerea continuă cu muzica
lui Florin ”Dudu” Mândru & Rotilos
Cover Band. Finalul serii aparține celor de la Direcția 5, care vor veni în fața
publicului cu cele mai frumoase piese
de dragoste și al lor recital ”Salut! Ce
faci?”. Ziua de duminică aduce rusenilor, dar și invitaților acestora, momente
de mare petrecere. Pe lângă Ansamblul
”Plaiuri Mureșene” din Rușii Munți și
”Rapsodia Călimanilor” din Toplița,
îndrăgita Vlăduța Lupău îi va invita la
joc și voie bună pe toți cei care decid
să sărbătorească Rusaliile pe terenul de
sport din Rușii Munți. Dumitru Fărcaș
își va face auzit taragotul la Rușii Munți
începând cu ora 20, pentru ca mai apoi,
Cornelia și Lupu Rednic să ne poarte
prin frumusețea cântecului popular
maramureșean. Finalul serii va fi încununat cu un impresionant foc de artificii. Ca în fiecare an, primarul Ilie Chiș
Bălan a reușit să ofere un program deo-

sebit de interesant pentru a marca acest
eveniment devenit tradiție în comuna
Rușii Munți, eveniment la care sunteți
așteptați în număr cât mai mare, pentru
a celebra alături de ruseni tradiționalul
Târg al Portului Popular și al Rusaliilor.
Să avem noroc de vreme bună!

Tradiții și în Hodac de
Rusalii

A doua zi a Rusaliilor, vă așteaptă la
”Udatul nevestelor”, obicei unic în
lume, ce se desfășoară concomitent în
două localități din comuna Hodac, respectiv Hodac și Toaca. Tradiția spune
că nevestele ce s-au măritat în anul care
s-a încheiat, trebuie jucate, iar mai apoi
udate în apa Gurghiului. Evenimentul
este marcat de un spectacol de muzică
și jocuri populare, la care organizatorii vă invită să luați parte, bineînțeles,
îmbrăcați în costume populare și cu
mult chef de voie bună. A.C.
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Ales de mureșeni, pentru mureșeni
Laura PAŞCAN mătoarele: „Persoanele care au locuit
Deputatul Vasile Gliga a reușit să promoveze o lege în Parlament privind
reducerea vârstei de pensionare cu doi
ani, fără penalizare, pentru mureșenii
din jurul Combinatului Azomureș.
Camera Deputaților a adoptat proiectul
de lege iniţiat de parlamentarii PSD de
Mureş privind pensionarea anticipată a
locuitorilor din Tîrgu – Mureş şi de pe
o rază de 8 kilometri în jurul oraşului,
din cauza poluării istorice a Combinatului Chimic Azomureş.
Proiectul iniţiat de PSD Mureş modifică art. 65 alin. (5) din Legea 263 din
2010 – Legea Pensiilor, completând
lista localităţilor care beneficiază de
această prevedere, privind pensionarea
anticipată fără penalizare, cu Tîrgu –
Mureşul.
Astfel, art. 65 alin. 5 va prevedea ur-

cel puţin 30 de ani în zonele afectate de
poluarea remanentă datorită extracţiei
şi prelucrării minereurilor neferoase
cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor,
a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv
Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu
Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea
vârstei standard de pensionare cu 2 ani
fără penalizarea prevăzută la alin.(4).”
„Pentru mine e o mare împlinire pentru că, pe lângă alte legi naționale majore, de reducere a CAS, reducere de
TVA sau mărire de pensii, în sfârșit
am reușit să promovez o lege specială
pentru mureșeni. Se rezolvă astfel o
problemă concretă, prin faptul că ei pot
să iasă mai repede cu 2 ani la pensie,
pentru că au suportat noxele combinatului chimic. Sunt bucuros că la ideea
mea au aderat și ceilalți parlamentari

De acest proiect vor beneficia locuitorii din următoarele localități: Acățari,
Bărdești, Berghia, Bozeni, Budiu Mic, Chinari, Cinta, Corunca, Cotuș,
Crăciunești, Cristești, Curteni, Ernei, Gheorghe Doja, Hartau, Ilieni,
Ivănești, Leordeni, Livezeni, Nazna, Pănet, Poienița, Sâncraiu de Mureș,
Sântana de Mureș, Sântioana de Mureș, Sângorgiu de Mureș, Stejeriș, Tirimioara, Tofalău, Ungheni, Vălureni, Voiniceni.

mureșeni, dar și parlamentarii prezenți
în plenul Camerei Deputaților, care au
votat în unanimitate proiectul de lege.
Este o lege care vine ca o măsură reparatorie firească pentru toți mureșenii
care au suferit în trecut din cauza poluării de la Combinatul Azomureș. Nu
susțin închiderea Combinatului chimic, mai ales că mii de oameni depind
de locurile de muncă de acolo, și, în
plus, s-au realizat investiții serioase în
retehnologizare și reducerea poluării”, a
declarat deputatul Vasile Gliga – preşedintele PSD Mureş.
În Senat, proiectul de lege nu a primit
suficiente voturi. Din cei 176 de senatori au fost prezenţi la şedinţa de plen
doar 101. Au fost înregistrate 59 de

voturi „pentru”, 35 „împotrivă”, 5 „abţineri”, iar 2 senatori nu au votat. Chiar
dacă a întrunit majoritatea voturilor
senatorilor prezenţi, pentru a trece,
proiectul de lege avea nevoie de 50+1%
din totalul senatorilor.
Deși multe persoane nu i-au dat șanse
să meargă mai departe, proiectul a
fost condus pas cu pas în Camera
Deputaților și a fost introdus pe ordinea de zi în momentul cel mai potrivit,
când a avut șanse maxime să obțină voturile necesare.
Legea a fost trimisă la promulgare către președintele României, urmând să
intre în vigoare după publicarea sa în
Monitorul Oficial.

PSD - cel mai votat partid românesc în județul Mureș!

PSD este cel mai votat partid românesc din județul Mureș, așa cum
arată atât numărul de voturi pentru
candidații noștri primari, cât și votul
politic pentru consiliul județean! Le

mulțumesc mureșenilor pentru votul
acordat și vreau să îi felicit pe colegii
mei candidați, dar nu numai, din toate
organizațiile locale din județ, pentru
munca depusă și pentru responsabilitatea asumată de a veni în fața oamenilor cu seriozitate, cu fapte sau proiecte
concrete pentru un viitor așa cum ni-l
dorim cu toții, la noi acasă!
Semnificațiile rezultatului obținut sunt
complexe și își găsesc resorturile în mai
multe fundamente. Oamenii au înțeles
că vocația noastră ca partid de stânga
este politica oamenilor care muncesc
din greu zi de zi pentru ca la sfârșitul
zilei să aibă cu ce să-și plătească întreţinerea, să cumpere haine și mâncare
pentru copii, să cumpere medicamente
pentru cei bătrâni.
Votul dat duminică a fost cea mai bună
ocazie pentru ca oamenii să spună dacă
sunt mulţumiţi de ceea ce am făcut în
cei patru ani de guvernare, o perioadă

extrem de grea și cu multe așteptări.
Toate lucrurile și legile bune pentru
oameni pe care le-am făcut pentru oameni, fie că vorbim despre creșterea
salariilor, reducerea TVA, subvenții
mărite și plătite în agricultură, grija
pentru şcoli și pentru spitale mai bune,
toate veștile bune din economie sunt
apreciate de către români pentru că nu
au fost doar niște măsuri de care s-a
auzit prin presă, ci ele s-au simțit direct
în buzunar și în nivel de bunăstare.
Politica pentru oameni înseamnă să
ducem întreaga noastră activitate acolo
unde oamenii își trăiesc viaţa de zi cu
zi, la nivelul comunității, unde perspectiva politică se schimbă, lucrurile devin
mai concrete și se măsoară în locuri de
muncă, școli, spitale, apă și canalizare,
drumuri asfaltate. În fiecare comunitate locală partidul este mai mult decât o
siglă sau cineva care vorbește la televizor, este un cunoscut, un vecin, un co-

leg de muncă, un om pe care-l știi. De
aceea, în egală măsură, rezultatele acestui scrutin demonstrează că mureșenii
ne-au apreciat candidații cu experiență
și expertiză în administrația publică locală, oameni cu bune intenții, profesionişti, integri şi români adevăraţi.
În ultimă instanță, fiecare vot acordat
Partidului Social Democrat înseamnă
un vot împotriva adversarilor noștri
pentru modul lor de a face politică.
Aceste alegeri au confirmat reaşezarea
la loc de cinste a tot ceea ce înseamnă
unitate, solidaritate, echilibru, dragostea faţă de cel de lângă noi şi dragostea faţă de români și România. Este
un model pe care să-l aprofundăm pe
viitor!

În urma numărătorii voturilor, PSD
Mureş a obţinut la Consiliul Judeţean
Mureş 55.541 voturi, cu 2.997 peste
alianţa PNL Mureş, reuşind să obţină,
în mod direct, 10 mandate de consilieri judeţeni. PNL a obţinut 9 mandate
în mod direct şi unul la redistribuire,
iar UDMR a luat 14 mandate directe şi
unul prin redistribuire.
Totalul voturilor mureşenilor date pentru candidaţii PSD la funcţia de primar
în judeţul Mureş este de 53.757, iar
PNL a obţinut 42.788. Şi la acest capi-

tol PSD a obţinut cu 10.969 mai multe
voturi decât alianţa PNL.
Este cel mai bun rezultat obţinut de
PSD în judeţul Mureş de până acum,
după ce, în 2008 a obţinut 35.000 de
voturi şi 6 mandate de consilieri judeţeni.
„Pentru PSD Mureş este un moment de
mare bucurie, pentru că ne-am realizat
ţinta autoimpusă, aceea de a fi cel mai
puternic partid românesc din judeţul
Mureş. Avem aproape 3.000 de voturi
peste PNL, avem o primărie, Sighişoa-

ra, pe care am câştigat-o nesperat, pe
lângă celelalte două primării mari, Reghin şi Luduş, avem primari în 23 de
comune, avem două comune în care
nu am avut primari înainte, la Band şi
Iclănzel. Acest rezultat ne permite ca la
nivel de judeţ să putem negocia, atât la
nivel de Consiliu Judeţean cât şi la celelalte consilii locale, pentru a avea forţa
necesară pentru a dezvolta comunităţile locale”, a declarat deputatul Vasile
Gliga, preşedintele PSD Mureş.
PSD Mureş a reuşit să câştige lupta

electorală în două municipii ale judeţului, Sighişoara, Reghin, un oraş
- Luduş, şi în 23 de comune: Albeşti,
Apold, Băgaciu, Band, Băla, Beica de
Jos, Batoş, Cuci, Deda, Fărăgău, Grebenişu de Câmpie, Ibăneşti, Iclănzel,
Lunca, Răstoliţa, Ruşii Munţi, Şăulia,
Stânceni, Sâncraiu de Mureş, Tăureni,
Vânători, Viişoara şi Voivodeni.
(L.P.)

Senator PSD,
Alexandru - Petru Frătean

PSD Mureș a primit cea mai ridicată încredere de la alegătorii
mureșeni
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Proiectul de lege privind comercializarea produselor alimentare

• Legea privind comercializarea produselor alimentare este o inițiativă a
PNL, care pune în valoare capitalul
autohton și producția agricolă locală.
PNL este și un partid Național, nu doar
Liberal, motiv pentru care este de datoria sa să consolideze cu responsabilitate această abordare politică de care are
nevoie România.
Proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare
(Pl-x nr. 798/2015) a fost inițiat de un
grup de 8 deputați liberali: Nini Săpunaru, Cristian Chirteș, Marin Anton,
George Scarlat, Costel Șoptică, Stelian
Dolha, Gheorghe Tinel, Dumitru Verginel Gireadă și Vasile Iliuță.
• PNL a asigurat transparență în elaborarea propunerii legislative
După luni de zile de dezbateri cu toți
factorii implicați în cadrul subcomisiilor organizate în Comisia de agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera
Deputaților, acest proiect a convins și
a fost adoptat, miercuri 8 iunie 2016, în
plenul Camerei Deputaților, cu 293 de

voturi.
La adoptarea acestui proiect de lege
au avut un rol deosebit numeroasele
consultări publice, precum și amendamentele pe care le-au formulat
asociațiile LAPAR și PROAGRO, dar
și reprezentanții retailerilor din România.
• Legea privind comercializarea produselor alimentare vine în sprijinul producătorilor autohtoni cât și a
cetățenilor.
• Legea corectează, în acord cu Politica
Agricolă Comună elaborată de Comisia Europeană (în mandatul Cioloș),
mecanismele de consum care dezavantajează/discriminează producătorii locali. (Regulamentul UE nr.1305/2013
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliului - articolul
2 litera (m) „lanț scurt de aprovizionare” înseamnă un lanț de aprovizionare
care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități
de cooperare și de dezvoltare economi-

că locală, precum și relații geografice și
sociale strânse între producători, procesatori și consumatori” )
• Legea NU afectează în niciun fel libera concurență, ci o potențează la nivel
local conform politicii europene, beneficiind inclusiv de suportul Consiliului
Concurenței.
Potrivit acestui proiect de lege magazinele mari vor fi obligate să se aprovizioneze cu produse alimentare pe
lanţul scurt, iar supermarketurile vor
funcţiona în continuare şi în weekend.
Importanța acestui proiect de
lege rezultă din faptul că producătorii
români vor putea comercializa în supermarketuri produse românești întrun procent semnficativ mai mare decât
în prezent, iar consumatorii români
vor putea consuma produse autohtone
proaspete de calitate superioară.
• ”Lanțul scurt” înseamnă aprovizionarea din proximitatea locală/regională.
Potrivit proiectului de lege, lanţul scurt
de aprovizionare este un lanţ de aprovizionare care implică un număr limitat
de operatori economici în activităţi de
cooperare şi de dezvoltare economică
la nivel local şi regional şi relaţii strânse între producători, procesatori şi comercianţi.
• Pe etichetele produselor din carne
proaspătă trebuie trecută ţara de provenienţă a cărnii, iar pe produsele procesate din carne trebuie trecut procentul de carne din România conţinut de
acestea.
Proiectul de lege prevede obligativitatea comercianţilor - persoane juridice
autorizate - ca pentru categoriile carne,
ouă, fructe, legume, miere de albine,
produse lactate şi de panificaţie să achiziţioneze aceste produse în proporţie
de cel puţin 51% din volum de marfă
pe raft, corespunzător fiecărei categorii
de produse, provenite din lanţul scurt

de aprovizionare. Excepţie fac comercianţii cu o cifră de afacere de până la
2 milioane de euro, echivalentă în lei.
Metodologia de desfăşurare a acţiunilor privind lanţul scurt de aprovizionare se aprobă prin hotărâre de Guvern.
Proiectul de lege prevede amenzi pentru cei care nu respectă alte prevederi
importante din lege, precum aceea că
nu ai voie să mai faci facturi în plus
la producători, nu ai voie să impui un
preţ minim pe piaţă, cum s-a întâmplat
până acum. Sunt amendaţi cu sume între 100.000 - 150.000 de lei şi în caz de
abateri repetate se poate merge până la
închiderea magazinului.
• Prin această lege este eliminată taxa
pe raft, ceea ce va duce la scăderea preţurilor la produsele comercializate în
supermaketuri.
• Legea are un impact major asupra
agriculturii, ca motor important al
economiei naționale. Este o șansă extraodinară pentru producătorii locali
de a fi puși în valoare și de a revitaliza
economia rurală și de a se organiza în
grupuri de cooperatori și cooperative
agricole.
• Nu se vor închide magazinele în
week-end, acea prevedere din proiect a
fost eliminată.
Deputat PNL Circumscripția 28
Mureș
Cristian Chirteş
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Ce am ales în 5 iunie?

Ziua de 5 iunie 2016 a fost marcată de
alegerile locale, care s-au desfășurat
în acest an fără mari incidente. După
ce timp de patru ani și-au exercitat
funcțiile de primar, aleșii locali și-au
prezentat noua ofertă electorală în fața

cetățenilor. Pe lângă ei și alți candidați
care au încercat să schimbe lucrurile în
comunitatea din care provin. Succesul
a fost însă, așa cum era de așteptat în
cele mai multe cazuri, de partea realizărilor din ultimii ani, deoarece tabloul

VALEA MUREȘULUI

primarilor din zona Reghin nu a suferit mari modificări. Continuitatea a
câștigat în fața încercărilor de noutate prezentate de candidați. În această
ediție, vă prezentăm situația comunelor arondate municipiului Reghin, atât

în ceea ce privește numele primarului,
a partidului politic pe care îl reprezintă, dar și componența consiliilor locale
după data de 5 iunie, 2016.

COMUNA

PRIMAR

APARTENENȚAPOLITICĂ COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL PARTID/MANDATE

ALUNIȘ

Kristof Joszef

UDMR

UDMR 10, PNL 1, PSD 1, ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR ”PRO EUROPA” 1

BRÎNCOVENEȘTI Ordog Ferenc

UDMR

UDMR 8, UNPR 1, PNL 1, PSD 1, PRU 2

DEDA

Cadar Lucreția

PSD

ALDE 1, PMP 1, PNL 3, PSD 7, PARTIDA ROMILOR ”PRO EUROPA” 1

IDECIU DE JOS

Feier Lucian Laurean

PNL

ALDE 1, PNL 5, PNȚCD 1, PSD 3, UNPR 1

LUNCA
BRADULUI

Vultur Petru

PNL

PNL 5, PSD 2, UDMR 2, UNPR 1, Hășmășan Dorin Florentin - independent

PETELEA

Pădurean Pompei Sorin

PNL

PMP 1, PNL 7, PSD 4, UNPR 1

RĂSTOLIȚA

Lirca Marius Ioan

PSD

ALDE , PMP 1, PNL 2, PSD 4, UDMR 1, UNPR 1

RUȘII MUNȚI

Chiș Bălan Ilie

PSD

ALDE 1, PMP 2, PNL 2, PSD 5, UNPR 1

SUSENI

Mariș Mircea

PNL

PNL 5, PPMT 1, PSD 4, UDMR 1

STÂNCENI

Ciobotă Dinu

PSD

PNL 4, PSD 4, UDMR 1

VĂTAVA

Șular Zaharie

PNL

ALDE 1, PMP 1, PNL 5, PSD 3, UNPR 1

VALEA GURGHIULUI
COMUNA

PRIMAR

APARTENENȚA POLITICĂ

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL

GURGHIU

Boar Laurențiu

PNL

PNL 9, PSD 2, UDMR 3, Hărșan Ioan Eugen - independent

HODAC

Farcaș Ioan

PMP

PNL 5, PSD 5, PMP 4, Farcaș Ioan Petru - independent

IBĂNEȘTI

Dan Vasile Dumitru

PSD

PMP 2, PNL 3, PSD 8

SOLOVĂSTRU

Tătar Ilie Chirilă

ALDE

ALDE 3, PNL 2, PSD 3, PSR 1, PNȚCD 1, UNPR 1

VALEA BEICII
COMUNA

PRIMAR

APARTENENȚA POLITICĂ

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL

BEICA DE JOS

Moldovan Maria

PSD

PARTIDA ROMILOR ”PRO EUROPA” 1, PNL 3, PSD 5, UDMR 2

CHIHERU DE
JOS

Pop Eremia

PNL

ALDE 1, PNL 5, PRU 1, PSD 4

VALEA LUȚULUI
COMUNA

PRIMAR

APARTENENȚA POLITICĂ

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL

BATOȘ

Cotoi Dumitru

PSD

PMP 1, PNL 3, PRD 1, PSD 7, UDMR 1

BREAZA

Chira Gheorghe

PNL

PNL 5, PSD 1, UDMR 4, UNPR 1

ZONA DE CÂMPIE
COMUNA

PRIMAR

APARTENENȚA POLITICĂ

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL

COZMA

Ormenișan Petru

PNL

PNL 7, PSD 2

CRĂIEȘTI

Vereș Vasile

PNL

PNL 6, PSD 3

LUNCA

Vultur Teodor

PSD

PMP 4, PNL 1, PSD 6

RÎCIU

Vasu Ioan

Independent

PNL 8, PSD 4, PRU 1

VOIVODENI

Boer Vasile

PSD

PCM 1, PSD 7, UDMR 3
patru ani la urne, să vedem dacă ați ascultat de alegător.

Chiheru de Jos a vrut
schimbarea
Schimbări s-au produs în comuna Chiheru de Jos, unde Eremia Pop, reprezentând Partidul Național Liberal, a
câștigat la doar câteva voturi diferență
față de Emanoil Hurdugaci, primar în
aceeași comună trei mandate la rând.

Din Toaca-i fruntea!
Ei sunt cei care au reușit să convingă
electoratul pe parcursul anilor în care
și-au desfășurat activitatea în comunele pe care le reprezintă. Mult succes
în îndeplinirea tuturor promisiunilor
acelor primari care au promis ceva,
iar celor care au mers pe ideea că nu
promit, dar fac, le transmitem numai

reușite, să ducă la bun sfârșit tot ceea ce
își doresc să realizeze pentru cetățenii
comunei. Să nu uite nici primarii, dar
nici consilierii locali că oamenii i-au
pus acolo, cetățenii i-au ales, iar aleșii
trebuie să reprezinte interesul și binele
cetățeanului, nu al propriei persoane.
Acestea fiind spuse, ne vedem peste

La Hodac, Iacob Valentin a pierdut
lupta cu voturile în favoarea lui Ionel
Fărcaș, candidat din partea Partidului
Mișcarea Populară, care i-a convins pe
cetățeni să îl voteze prin programul său
electoral.

Ideciu de Jos nu a
continuat...
Ideciu de Jos are din 5 iunie un nou
edil, în persoana lui Feier Lucian Laurean, candidat care a intrat în cursa electorală din partea PNL. Mihail
Petruț, cel care a condus comuna în
ultimul mandat se pare că nu a fost pe
placul alegătorilor, iar ștampila a fost
de această dată în mâna lor.

Tătar Ilie Chirilă, edil la
Solovăstru

În ceea ce privește comuna Solovăstru, situația e destul de interesantă:
candidați mulți, printre care și fostul
primar Matei Alexandru și fostul viceprimar Ciorba Ioan, dar voturi puține.
A câștigat cel care a convins cei mai
mulți alegători să voteze cu el, anume Tătar Ilie Chirilă, reprezentantul
ALDE.
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În numărul următor, vă vom prezenta
proiectele lor pentru aceste comune,
dar și modalitatea prin care au reușit
să atragă electoratul de partea lor. Cert
este că la nivelul comunelor, bătălia
dintre partide e în campania electorală
și în ziua alegerilor, iar apoi, aleșii lasă
deoparte culoarea politică și se pun pe
muncă.

Reghinenii au votat continuitatea

Cetățenii municipiului Reghin au mers
la vot cu ideea de continuitate în gând.
Candidații au fost buni, dar nu suficient cât să depășească realizările Mariei Precup, edilul care începe acum un

nou mandat de primar cu forțe proaspete, idei noi, dar și cu gândul de a face
ceea ce nu a reușit suficient de mult în
mandatul trecut, anume faptul că nu a
fost atât de aproape de cetățeni, nu a
ieșit destul în teren. În noul mandat, își
dorește să stea în birou până la ora 12,
iar apoi să meargă pe stradă, să vadă,
să discute, să găsească soluții pentru
cetățeni, alături de cetățeni. Mult succes, Maria Precup! Să ne întâlnim cât
de des pe stradă!

Consiliul Local Reghin

În ceea ce privește componența Consiliului Local Reghin, PSD a obținut un
număr de 8 mandate de consilieri, în

timp ce UDMR are 7 consilieri locali.
PNL a primit voturi suficiente pentru 3
consilieri, iar PMP a obținut mandatul
pentru un singur consilier local. Lupta cea mare abia acum începe! Cine va
avea majoritatea? Care vor fi alianțele?
Pe cine vor numi viceprimar? Întrebări
la care vom primi răspuns abia la prima ședință a noului Consiliu Local Reghin, cu toate că zvonurile sunt că PSD
va face alianță cu UDMR. Așa să fie
oare? Au trecut destul de repede peste
discuțiile în contradictoriu, peste faptul că ambele partide au avut candidați
puternici în 5 iunie? După toate atacurile, vor putea să stea la aceeași masă,
să meargă pe aceeași direcție? Chiar
sunt curioasă care vor fi acum jocurile
politicii din Reghin. Vă țin la curent!

Consiliul Județean Mureș

Are în componența 15 mandate de
consilieri județeni din partea UDMR,
10 mandate din partea PNL și 10 mandate de la PSD. Conform listelor depuse pentru Consiliul Județean Mureș,
persoanele care se află pe locurile eligibile sunt următoarele:
UDMR
1.
Brassai Zsambor
2.
Peter Ferenc
3.
Pokorny Vasile Ștefan
4.
Kolcsar Anquetil Karoly
5.
Szabo Arpad

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Csep Eva Andrea
Aszalos Gavril
Kupas Janos
Tatar Bela
Kovacs Mihaly Levente
Bartha Mihaly
Fulop Jozsef
Szabo Albert
Szigyarto Zsombor Istvan
Biro Jozsef Attila

PNL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cristian Chirteș
Horațiu Suciu
Ervin Molnar
Mara Togănel
Marius Tiberiu Baciu
Nadia Rață
Eugen Bândea
Marius Cerghizan
Dan Ștefan Sâmpălean
Gyorgy Alexandru

PSD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vasile Boloș
Ovidiu Dancu
Ștefan Someșan
Maria Precup
Cosmin Pop
Ioan Florin Gliga
Alexandru Câmpeanu
Dinu Socotar
Dragoș Tiberiu Bardoși
Aurelian Olimpiu Sabău Pop

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Alexandra COTOI
Acesta este numele submăsurii 6.3,
conform cărora, fermierii români au
posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile, valoarea ajutorului fiind de până în 15000. Sprijinul
va fi acordat prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală, cu scopul de a-i
ajuta pe micii fermieri să își modernizeze fermele.

Deschiderea spre piață
Principiul finanțărilor de tip nerambursabil este deschiderea spre piață
a fermelor de mici dimensiuni, pentru a le oferi posibilitatea de a deveni
întreprinderi agricole viabile, dar și
creșterea capacității de a identifica noi
modalități de valorificare a producției
și produselor realizate de aceștia. În
acest an, pentru submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici,
au fost alocate fonduri europene în
cuantum de 79 de milioane de euro
pentru zona normală, iar pentru zona
montană 21 de milioane de euro.
Ghidul solicitantului a fost pus
la dispoziția doritorilor pe site-ul
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale www.apdrp.ro, de unde poate fi
descărcat cu ușurință.

Ghidul solicitantului
Conform Ghidului solicitantului,
condițiile pe care trebuie să le îndepli-

nească solicitantul sunt următoarele:
• să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră in
categoria de fermă mică, cu excepția
persoanelor fizice neautorizate.
• să fie persoane juridice române;
• să acționeze în nume propriu;
• să aibă vârsta de cel puțin 18 ani
împliniți la data depunerii Cererii de
Finanțare;
• să aibă învățământul minim de 8 ani
(clase);
• să se încadreze într-una din formele
de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare, indiferent
de data înființării formei respective de
organizare: persoană fizică înregistrată
și autorizată sau ca societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar
(majoritate absolută 50%+1), înființată
în baza Legii nr. 31/1990.
• să respecte încadrarea în categoria de
microintreprinderi sau intreprinderi
mici, indiferent de forma de organizare
economică;
• să nu creeze condiții pentru a obține
în mod necuvenit un avantaj, în sensul
prevederilor art. 60 din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013, cu modificările și
completările ulterioare, în orice etapă
de derulare a proiectului.

Fărâmițarea exploatațiilor
este interzisă
Fermierul care solicită sprijin prin submăsura 6.3 nu poate fi acționar într-o
altă intreprindere sau microintreprin-

dere agricolă care a accesat sau urmează să acceseze submăsura 6.3. Verificarea documentației se va realiza atât
pentru cel care solicită sprijinul, cât și
pentru cedenți (creditor care, printrun contract de cesiune, transmite altuia dreptul său de creanță), pentru a se
evita crearea de condiții artificiale, la
fel cum nu este admisă nici fărâmițarea
exploatațiilor agricole, în același scop.
Totodată, vor fi verificate începând
cu momentul înregistrării solicitantului, activitatea microintreprinderii
respectiv a intreprinderilor mici, privind istoricul acestora și continuitatea
activităților acestora în domeniul agricol. Acest fapt va verifica și aspectul
fărâmițării exploatațiilor, în vederea
accesării fondurilor FEADR. Solicitarea acestor documente va fi realizată de
către AFIR.

Condiții obligatorii
Exploatația agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatori:
are o dimensiune economică cuprinsă
între 8.000 – 11.999 € S.O.
este înregistrată ca microintreprindere/ intreprindere mică;
este ănregistrată de solicitant, în nume
propriu sau sub forma de organizare
eligibilă pentru accesarea sprijinului
cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul
submăsurii 6.3, în Registrul Unic de
Identificare – APIA și/ sau în Registrul
Național al Exploatațiilor – ANSVSA,
precum și la Primărie în Registrul
Agricol.
E bineștiut faptul că în momentul în
care se investește în agricultură, întreaga familie e implicată în munca
pământului, în schimb, submăsura 6.3
îngrădește dreptul de a fi accesată de
mai mulți membrii ai aceleiași familii,
indiferent de forma de organizare a
membrilor acesteia (PFA, IF, SRL, II),
așa încât ea poate fi accesată doar de o
persoană din familie. Contractele care
confera dreptul de folosință asupra te-

renurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului și să fie
valabile la momentul depunerii Cererii
de Finanțare.

Contractele de arendă
Contractele care conferă dreptul de
folosință asupra clădirilor, trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin
10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, iar în cazul înființării
și/sau reconversiei plantațiilor pomicole precum și înființării plantațiilor
viticole, contractele trebuie întocmite
pentru o perioadă de minim 15 ani,
începând cu anul depunerii Cererii
de Finanțare. Excepție fac pepinierele,
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este
de 10 ani.
În cazul exploatațiilor care dețin animale, acestea trebuie să fie în proprietatea persoanei autorizate sau a
societății.
Dimensiunea fermei trebuie menținută
Pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului, solicitantul
trebuie să mențină cel puțin încadrarea în dimensiunea SO a exploatației
agricole, fără a reduce dimensiunea
SO sub limita care definește mărimea
exploatației pentru care proiectul este
selectat și aprobat.
O exploatatie agricolă nu poate primi
sprijin decât o singură dată în cadrul
submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 20142020, în sensul că exploatația nu poate
fi transferată între doi sau mai mulți
fermieri, beneficiari ai sprijinului prin
această submăsură.
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Idealurile din sistemul de învăţământ românesc
Chiar dacă în România zilelor noastre,
în multe dintre instituţiile de învăţământ, predarea integrată şi abilităţile
practice rămân doar la nivelul programelor şi al planificărilor cadrelor
didactice, importanţa şi beneficiile pe
care acestea le aduc nu sunt deloc neglijabile.
Abilităţile practice contribuie nemijlocit la dezvoltarea, din toate punctele de vedere, a personalităţii copiilor,
împreună şi în strânsă legătură cu
celelalte activităţi ce se desfăşoară în
instituţiile de învăţământ. Rolul abilităţilor practice şi a predării integrate
se concretizează în dezvoltarea psihomotorie, intelectuală, afectivă şi estetică a copilului. În cadrul procesului
instructiv-educativ, abilităţile practice
au un loc bine precizat, conţinutul fiind stabilit după criterii exacte, talentele micuţilor şi dorinţele acestora. De
cele mai multe ori, pereţii sălilor de
clasă dovedesc munca şi deprinderile
acestora, dobândite de-a lungul anilor. Nivelul de îndemânare al elevilor
este cel care duce la obţinerea unor
rezultate deosebite, ce duc la creşterea
încrederii în propria persoană. Elevii sunt foarte încântaţi de acest tip

de activităţi, reuşind să manifeste un
spirit critic foarte dezvoltat şi chiar să
selecţioneze din mai multe obiecte pe
cele care prezintă reale calităţi artistice.
„Percepția lumii înconjurătoare diferă
de vârstă. La vârsta 4-6 ani activitățile
practice au un rol important, domină
curiozitatea, observația ca metodă de
cunoaștere. Explicațiile teoretice nu
au efect, modelarea unor fenomene,
materiale ilustrative, desene, machete
sunt cele mai recomandate în dezvoltarea imaginației și creativități micuţilor. Beneficii aduc şi în ceea ce înseamnă dezvoltarea spiritului de echipă şi
a responsabilizării” a declarat Ştefan
Someşan Inspector Şcolar General
ISJ Mureş. Abilităţile practice asigură
confecţionarea unor obiecte care pot
fi utilizate în înfrumuseţarea sălilor de
clasă, în aranjarea vitrinelor, în expoziţii şi cadouri pentru părinţi. Această
utilitate măreşte interesul copiilor pentru realizarea şi aprecierea frumosului.
Şi dacă până acum am prezentat atâtea
beneficii şi lucruri frumoase despre
aceste activităţi şi metode de predare,
cum arată ele în practică şi cât sunt de
uşor de realizat?
„Predare integrată” sună atât de bine şi

de interesant încât la prima vedere, o
consideri ceva excepțional de frumos,
crezi că aceasta este inovaţia în educaţia românească. Însă visul se spulberă
în secunda următoare când te vezi în
faţa unor clase simultane, fără materialele didactice necesare şi cu o sală de
clasă plină cu elevi de mai multe vârste
şi cu preocupări diferite. Deci programele şcolare au fost create pentru clase
ideale, pentru şcoli moderne şi cu bugete mari. Cum se poate adapta predarea integrată în mediul rural, unde
majoritatea şcolilor au clase simultane,
iar materialele didactice se mai achiziţionează încă pe banii părinţilor sau a
cadrelor didactice care fac această meserie din dorinţa de a rămâne un “tâmplar de suflete” într-un sistem în care
parcă uităm faptul că cel în care trebuie investit este copilul şi nu mapele cu
planificări şi proiecte? Câtă bucurie se
poate citi pe chipul unui elev de clasa
pregătitoare în momentul în care descoperă o literă a alfabetului nu prin impunere, ci prin realizarea acesteia chiar
cu mânuţele lui din diferite materiale,
cât este de uşor să descopere lumea înconjurătoare din excursiile tematice şi
nu din atlase.

Dacă ar fi să mergem mai departe
spre alt ciclu de învăţământ, anume
cel gimnazial, am putea să constatăm
o altă activitate de învăţare atractivă,
dar care nu se bucură de notorietatea
pe care ar merita-o şi anume aceea de
a folosi tehnologia în cadrul orelor de
curs, interdisciplinaritatea. Informatica, împletită cu istoria, matematica,
fizica sau chiar limba română, ar duce
la rezultate incredibile. Puterea elevului de a descoperi matematica din orele
de chimie sau fizică, biologia din orele
de geografie sau multe alte exemple, ar
dovedi şi alte capacităţi ale elevilor, nu
doar aceea de memorare. Nu vreau să
închei într-un mod pesimist. Sper, cred
şi îmi doresc ca în viitorul apropiat,
ideile ingenioase din sistemul de învăţământ românesc să se poată transpune în practică, în toate sălile de clasă
din România.
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