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EDITORIAL
de Alexandra COTOI
Fiecare dintre noi ne dorim ca măcar
odată pe an să putem să beneficiem de
câteva zile de relaxare, fără grijile zilnice, rupți de realitatea înconjurătoare...Până aici, totul e perfect, dar de la
teorie la practică, e drum lung. Până
acum câțiva ani, când nu beneficiam
de tehnologiile de înaltă clasă de care
dispunem azi, era destul de ușor să
spui că pleci în concediu și nimeni să
nu mai știe nimic de tine, eventual doar
printr-o carte poștală pe care o trimiteai familiei prin care îi anunțai că totul
e așa cum ți-ai planificat. Azi însă, nu
mai poți spune același lucru. Pe lângă
telefonul mobil, fără de care parcă nu
mai poți trăi, pe lângă care mai iei și un
laptop cu tine, că deh...ai mai avea un
termen limită la care trebuie să trimiți
te miri ce document, iei în felul acesta
și locul de muncă cu tine, de care până
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Atunci când concediul devine un chin...
la plecarea în concediu spuneai că te
termină fizic și psihic. Cine e de vină
oare? Șeful care îți impune să îți termini treaba până atunci sau poate tu,
cel care în loc să muncești, ai mai tras
cu ochiul la ultimele informații „extrem de importante” de pe facebook?
Și când stai să te relaxezi, pe șezlongul
de sub umbrela de pe cea mai tare plajă
de la țărmul mării, indiferent de țara pe
care o alegi, îți dai seama că îți lipsește
ceva: MUNCA!!! Și o iei cu tine, prin
telefon, prin laptop sau tabletă. Și mai
scrii un mail, și mai completezi un document, și te mai duci la o baie...Și când
te întorci, surpriză! Cineva a avut grijă
să te despartă de locul de muncă în cel
mai simplu mod posibil: sustrăgânduți acele gadget-uri de care nu te-ai
putut dezlipi. Ce simți atunci? Furie,
normal! Și încep urmările: declarații la

poliție, nervi, probleme cu șeful, stres
că trebuie să cumperi alte telefoane,
laptopuri sau tablete, pentru că cele
vechi slabe șanse să se mai găsească. Și
gânduri negre, care umbresc farmecul,
liniștea și relaxarea din ceea ce trebuia
să fie răsplata ta după un an intens de
muncă. Uite-așa, zilele următoare trec,
fără să îți dai seama, iar la final, realizezi că totul a fost un eșec, pornit de la
decizia greșită pe care ai luat-o tot tu
de a pleca în concediu cu munca. Nimeni în schimb nu și-a pus problema
în sens invers: dacă cel care te-a furat
s-a gândit la binele tău? Poate își dorea
să te facă să ai un concediu departe de
locul de muncă, departe de griji? Poate a încercat în felul acesta să te determine să scrii o scrisoare celor dragi,
lucru demult uitat de marea noastră
majoritate, care probabil nu mai știm

care este rostul unei cutii poștale, înafară de a primi în ea facturile? Ar fi
frumos să mulțumim acestor oameni
„de bine”, asta în cazul în care ne vor
returna bunurile, iar dacă nu, măcar
să le mulțumim pentru faptul că anul
următor cu siguranță ne vom gândi de
două ori înainte de a pleca în concediu
cu prea multe lucruri fără rost. Acum
plec eu în concediu și ghici ce? Îmi las
acasă laptopul, iar în ceea ce privește
telefonul, vă rog să nu mă deranjați!
Îl iau cu mine, dar doar pentru a face
poze, pe care promit să nu le postez
pe facebook, ci să le printez și să am o
amintire reală peste câțiva ani. Și voi
scrie și cărți poștale celor dragi mie...ca
să știe că suntem bine!

NR 108

2

EVENIMENT

Tradiţia Festivalului Văii Mureşului, dusă mai departe

Tradiţie, folclor şi multă distracţie au
fost punctele de ordine de la cea de-a
XII-a ediție a Festivalului Văii Mureşului, ce a avut loc pe platoul „La
Alei” din localitatea Răstolița. Ca la
fiecare ediţie, organizatorii au adus în
faţa miilor de oameni prezenţi, câte o
bucăţică din tradiţia şi folclorul fiecărui participant la eveniment. Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară „Valea
Mureșului”, din care fac parte municipiile Reghin și Toplița, alături de comunele Petelea, Suseni, Brîncovenești,
Aluniș, Vătava, Rușii Munți, Deda,
Răstolița și Stânceni, în parteneriat cu
Consiliul Județean Mureș și Instituția
Prefectului Județ Mureș, au oferit tuturor iubitorilor de tradiții și folclor un
program multicultural.
Pe lângă un spectacol de excepţie şi
bucate tradiţionale desăvârşite, care au
satisfăcut pretenţiile culinare chiar şi
ale celor mai pofticioşi oaspeţi, vizitatorii s-au putut delecta cu tradiţionalul
gust al pâinii pe vatră, devenită deja
o emblemă a acestei sărbători. Cele
două zile de festival au adus pe platoul
de la Răstoliţa şi oficialităţile centrale,
județene și locale, care au luat parte la
deschiderea oficială a evenimentului,
sublinind importanţa majoră a acestui
festival din punct de vedere al promovării şi păstrării tradiţiei şi a folclorului
autentic, dar şi a turismului de pe Valea
Mureşului.
„Mureşul este un râu care uneşte şi în
primul rând asta înseamnă o unire a
tuturor comunităţilor într-un proiect
mare de promovare a acestei Văi pline de istorie, de frumos şi de oameni
vrednici” a declarat senatorul Alexandru Petru Frătean. Cuvinte frumoase şi
de laudă la ceea ce înseamnă Festivalul Văii Mureşului, au fost rostite şi de
senatorul Marius Paşcan, fiu al acestor
meleaguri „Felul în care existăm depinde şi de starea noastră de spirit şi ea se
materializează cel mai bine prin tradi-

ţie și folclor, prin ceea ce acest neam a
produs spiritual de-a lungul timpului.
Această zonă este binecuvântată din
toate punctele de vedere pentru că are
şi o istorie bogată în ceea ce priveşte
axis mundi-ul istoric al României”.
De la an la an, festivalul capătă amploare, devenind o emblemă de cultură
populară a Văii Mureşului, iar o parte
a oficialităţilor chiar au ales să poarte
costumul tradiţional. Deputatul Gliga
Vasile Ghiorghe poartă costumul tradiţional cu mândrie şi respect pentru
folclorul românesc „Sunt două motive
pentru care port costumul popular, în
primul rând este obligaţia de a transmite mai departe ce avem mai frumos
noi, românii de pe Valea Mureşului,
de pe Valea Gurghiului. Prin purtarea
costumului, cred că e cel mai uşor să
simţi româneşte, să fii patriot. Nu este
o ruşine să fii patriot, dimpotrivă, este
un mod de educaţie, de a uni oamenii,
de a petrece şi de a învăţa. În al doilea
rând, ca ales al oamenilor din zonă, am
mare responsabilitate pentru a duce
mai departe tradiţia portului popular”.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Mureş, Alexandru Cîmpeanu, a ţinut
să aducă un cuvânt de mulţumire celor
care s-au implicat trup şi suflet în ceea
ce înseamnă Festivalul Văii Mureşului

„Este o binecuvântare, eu îi mulţumesc
primarului comunei Răstoliţa, Marius
Ioan Lirca, care este inima festivalului, le mulţumesc tuturor primarilor,
unităţilor administrativ-teritoriale care
participă la eveniment, mulţumesc
pentru efortul financiar şi nu numai,
depus pentru organizarea festivalului.”

Satul alegoric, o atracţie
Căsuţele din satul alegoric de pe platoul „La Alei” din Răstolița, au fost o
adevărată atracţie pentru vizitatorii
care au trecut pragul acestui mic sătuc. Decorate de sărbătoare, cu bucate alese şi gazde primitoare, căsuţele
ne-au purtat preț de două zile, într-o
călătorie în viaţa satului de demult,
unde ţăranii purtau straiele populare
cu mândrie, iar obiectele gospodăreşti
erau ţinute la loc de cinste. Un efort
deosebit pentru a promova cât mai autentic comunele pe care le reprezintă,
a fost depus atât de edilii locali, cât şi
de oamenii frumoşi ai Văii Mureşului,
care au scos din lada de zestre cele mai
preţioase obiecte populare. Comunele
Petelea, Suseni, Brîncoveneşti, Vătava,
Aluniş, Ruşii-Munţi, Deda, Răstoliţa şi
Stânceni s-au implicat cu mare dărui-

re pentru promovarea Văii Mureşului.
Din echipa de organizare şi implicare
nu au lipsit nici în acest an municipiile Topliţa şi Reghin. Pentru ediția din
acest an, municipiul Reghin a reconstituit în căsuța alegorică o mică şezătoare. Nu doar comunele şi municipiile au
participat la acest festival, ci şi familiile
Rusu şi Gliga. Aşa cum ne-a obișnuit
încă de la prima ediție a Festivalului
Văii Mureșului, deputatul Gliga Vasile
Ghiorghe a prezentat, printr-un atelier
viu, povestea naşterii viorii care încântă auzul a mii de oameni atât din ţară,
cât şi de dincolo de graniţe. Consiliul
Judeţean Mureş, fiind unul dintre promotorii şi organizatorii acestui festival
de tradiţii, a dedicat o căsuţă din cadrul
satului alegoric, artizanatului, unde un
meşter priceput a dat viaţă sticlei, fiind
ajutat de cei mai mici vizitatori să picteze pe sticlă, dar și să confecționeze
diverse podoabe. Atelierul de lucru
propus de Consiliul Județean a fost
punctul de atracție pentru cei mici,
aceștia lucrând uneori chiar preț de câ-

continuare pe pagina 3
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teva zeci de minute în șir, fără să simtă
oboseală sau monotonie.

Viaţa arhaică în fotografie
Muzeul Judeţean Mureş a expus o parte
din fotografiile din cadrul proiectului
„Un secol de istorie locală în imagini”,
proiect prin care muzeografii achiziţionează fotografii vechi cu subiect etnografic sau de istorie locală. Muzeul
a prezentat la Festivalul Văii Mureşului imagini din satele acestei zone, tematica fiind „Destinul unei femei din
secolul XX”. Multe aspecte din cultura
tradiţională au dispărut, iar acestea le
mai găsim doar în fotografie, iar muzeografii au acum această misiune de a
reconstitui cultura care a fost odinioară
şi care în unele zone din păcate, a dispărut.

„De-a lungul” – Imnul Festivalului Văii Mureşului
Profesor dr. Dorin Gliga, născut în Răs-

toliţă, a fost oaspete de onoare pe scena Festivalului Văii Mureşului, unde a
interpretat la oboi melodia „De-a lungul”, melodie compusă de Pavel Tornea
chiar în satul Pietriş. Pentru că are o
însemnătate atât de mare, melodia
„De-a lungul” a fost propusă ca imn al
festivalului, fiind reprezentativă pentru
Valea Mureşului Superior.

Program artistic diversificat
Organizatorii au oferit în acest an un
program artistic în care cuvântul cheie
a fost diversitate. Folclorul din diverse
zone ale țării a fost prezentat cu mândrie de artiști de renume. Ioan Dordoi a adus pe scena festivalului, Valea
Someșului, în programul său artistic
interpretând cântece de veselie, potrivite pentru atmosfera creată alături de
publicul numeros care a cântat alături
de el. Îndrăgiții Camelia și Traian Stoiță
au interpretat cântece din Mărginimea
Sibiului, Veta Biriș a oferit publicului cântece de pe Valea Târnavei, dar
și cântece patriotice. Valeria și Traian

Ilea au adus „Pușca și cureaua lată” pe
Valea Mureșului, iar Ciprian și Mihaela Istrate au reușit să stârnească emoții
puternice în sufletele celor prezenți
prin „Copilașii mi-s averea”.
Ca în fiecare an, membrii ADI „Valea
Mureșului” au prezentat prin intermediul ansamblurilor locale, jocurile și
tradițiile specifice fiecărei comunități
în parte, atât românești cât și maghiare.
Astfel că Ansamblul „Brădulețul” din
Lunca Bradului, „Flori de pe Mureș”
din Stânceni, Ansamblul „Biborka”
din Suseni, „Cununa Călimanilor” din
Deda, „Doina Mureșului”, „Vatra Dorului” și „Stejărelul” din municipiul
Reghin, „Rapsodia Călimanilor” din
municipiul Toplița, „Plaiuri Mureșene”
din Rușii Munți, „Fluierașii și Băcițele”
din Dumbrava, Ansamblul de jocuri
populare din Vătava, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” din Tg.
Mureș, „Helikon” din Brîncovenești,
Ansamblul de jocuri populare din Idicel Pădure și „Ghiocelul” din Bistra
Mureșului, alături de soliștii de muzică
populară, au oferit publicului prezent
în fața scenei, adevăratele valori ale
Văii Mureșului.

Pe lângă interpreții de muzică populară, pe scena festivalului au urcat și
Gențiana, Trupa Today, Lavinia, Serena, F. Charm, Alex Velea, Semnal M
și Cherry Band, care au ținut iubitorii de muzică pe Platoul „La Alei” din
Răstolița până târziu în noapte, semn
că petrecerea a fost foarte reușită la
cea de-a XII-a ediție a Festivalului
Văii Mureșului. „Vă așteptăm pe fiecare la ediția de anul următor, ediția
cu numărul XIII a Festivalului Văii
Mureșului” au fost cuvintele adresate
de Marius Ioan Lirca, primarul comunei Răstolița, președintele ADI „Valea
Mureșului” și totodată omul care a dus
greul organizării acestui eveniment,
care le-a mulțumit tuturor oamenilor
care l-au ajutat ca această ediție să fie
una de succes.
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Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor,
„Pe Gurghiu în jos şi-n sus”, o reuşită
Laura PAŞCAN
Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Pe Gurghiu în jos şi-n
sus” s-a bucurat de un real succes.
Timp de două zile, localitatea Hodac a
fost gazda a numeroase ansambluri şi
interpreţi de muzică populară, atât din
ţară, cât şi de peste hotare, care au împărtăşit cu publicul prezent, o fărâmă
din tradiţiile specifice locului de unde
provin. Organizatori ai evenimentului
au fost Primăria Comunei Hodac şi
Consiliul Judeţean Mureş, în colaborare cu Asociaţia Culturală „Moştenitorii
Hodacului” şi Asociaţia „Friends Forever” din Tîrgu Mureş, ce şi-au propus
să aducă la Podul Hodacului, locul în
care s-a desfăşurat festivalul, cât mai
multă tradiţie şi cultură populară. Tradiţia dansurilor populare din Serbia,
prezentată de Ansamblul „Dolovo”,
precum și de Ansamblul Asociației
Vlahilor din Bulgaria, „Cvetovi”, din
Macedonia, „Lăzărelul” și „Speranța”
din Republica Moldova au reprezentat momente de autenticitate pe scena
festivalului. România nu s-a lăsat mai

prejos, țara noastră fiind prezentă la
Festivalul Internațional de Folclor „Pe
Gurghiu în jos și-n sus” cu Ansamblul
„Plaiuri Someșene” din Maramureș,
„Luminițe Dobrogene” din Constanța,
„Dor de pe Câmpie” din Bistriţa,
„Tradiții Arădene” din Arad și Ansamblul „Bilcuța” din Suceava. Județul
Mureș a fost reprezentat cu mândrie
de Ansamblurile din Toaca și Glăjărie,
„Moștenitorii Hodacului”, „Dor So-

lovăstrean” și „Ibășteana”. Programul
pregătit de invitați, prin momentele de
joc și tradiție, au atras atenţia iubitorilor de obiceiuri şi folclor autentic de pe
Valea Gurghiului.
„Această primă ediţie a Festivalului
Internaţional de Folclor este o foarte
mare reuşită pentru noi şi ne bucurăm
că am reuşit să aducem pe Valea Gurghiului, la Hodac, tradiţia şi folclorul
mai multor regiuni din ţară, precum

Maramureş, Bistriţa, dar şi de peste
hotare, din Serbia, Bulgaria sau Macedonia” a declarat Ioan Farcaş, primarul
comunei Hodac.
Bogăţia tradiţiilor, frumuseţea folclorului de pe Valea Gurghiului, precum
şi dragostea locuitorilor pentru tot
ceea ce înseamnă identitatea culturală
românească, a fost sâmburele care a
dus la dorinţa de a dezvolta la Hodac
un astfel de festival.
„Mulţumesc tuturor invitaţilor, care au
răspuns prezent la această primă ediţie
şi-mi doresc ca pe viitor, festivalul să
capete amploare, devenind o emblemă
de tradiţie şi folclor pentru localitatea
noastră” a declarat Anişoara Lucreţia
Farcaş, organizatorul festivalului. Toţi
cei prezenţi la eveniment, au fost răsplătiţi de către organizatori atât cu diplome de participare, cât şi cu Trofeul
Festivalului, oferit fiecărui participant.
Reuşita de la această primă ediţie i-a
făcut pe organizatori să-şi dorească o
continuitate benefică în ceea ce priveşte păstrarea tradiţiei şi identităţii
arhaice.

Festin de arte şi prietenie la Ilva Fest

jandarmeria este prezentă la datorie,

Laura PAŞCAN la Ilva Fest prezenţa acestora nu a fost
Poiana de pe Valea Ilvei, din Lunca
Bradului, a fost locul în care calitatea
muzicii folk şi-a făcut loc. Multă muzică bună, o atmosferă de prietenie și
voie bună, simțită de oameni care parcă se cunoşteau de o viaţă, toate sub
auspiciul festinului de arte şi prietenie.
Sunetele clare ale chitarelor, tobelor
sau al clapelor care se pierdeau în ecoul
serii, în mijlocul munţilor, au creat un
cadru greu de uitat, lucru ce i-a încântat pe organizatori. Dacă până acum, la
toate festivalurile sau evenimentele în
care se adună mulţi oameni, poliţia şi

necesară. Totul s-a petrecut fără incidente, fără ca cineva să te supere nici
măcar cu un cuvânt, uniţi doar de dragostea pentru folk şi arte. Oameni din
toată ţara au însufleţit poiana Ilvei, din
cadrul mirific al Munţilor Călimani.
Atmosfera deosebită a fost întreţinută
de artişti veniţi din întreaga ţară, caricaturişti, membrii ai cenaclurilor, scriitori şi artişti plastici, mânaţi de aceeaşi
dorinţă de regăsire în frumos, care au
format un tot unitar desprins parcă
din inima codrului verde sub cetine
grele de brazi. Lansări de carte sau CD,
multe bucate alese specifice locului,

muzică de calitate, dar şi ospitalitatea
oamenilor din zonă, le-au oferit celor
prezenţi sentimentul de „acasă”.
“Este un real succes, pentru că aici se
cântă muzică live, care ajunge la sufletele oamenilor, care uneşte iubitori
de frumos din toate părţile ţării sub
egida festinului de arte şi prietenii” a
declarat Angela Mariaşiu, unul dintre
organizatori. În cadrul evenimentului
au avut loc mai multe lansări de cărte,
precum lansarea volumului „Prund”
al lui Dinu Olăraşu, „Muzeul Ciobotă
Petruţ: Lunca Bradului” volum semnat
de Andreea şi Rosalina Petruţ, proză
scurtă „Menajerele soacrei mele” de
Lili Crăciun şi multe alte lucrări care
şi-au găsit parcă lăcaşul de identitate în
acest cadru natural.
Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât,
cunoscutul grup Ecou, din Reghin s-a
reunit special pentru acest festival. Sorina Bloj şi Magda Puşkaş, cele care au
dat fiinţă grupului Ecou în urmă cu 35
de ani, au cântat pentru cei prezenți,

din suflet, oferindu-le cadoul perfect
în semn de recunoştinţă pentru devotamentul lor de peste ani.
„A fost emoţionant să cânt din nou în
formula Ecou, ne simţim bine când urcăm pe scenă şi astăzi am adus publicului de la Ilva şi din piesele poetului
Adrian Păunescu”, a declarat Sorina
Bloj, membră a grupului Ecou. „Între
noi există o simbioză şi indiferent după
cât timp cântăm împreună, o facem ca
şi când am fi repetat ieri, ne completăm, iar publicul ne ajută foarte mult”
a declarat Magda Puskaş, membră a
grupului Ecou.
Grupul Ecou, Trupa Krypton, Fără
Zahăr, Emeric Imre & Jimi El Laco,
Daniel Iancu şi mulţi alţi interpreţi de
muzică folk şi nu numai, au oferit publicului prezent momente unice, care
le vor rămâne în suflet mereu.
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Profesorii au susţinut Concursul Naţional de
Titularizare
Luna iulie a fost luna în care profesorii din întreaga ţară s-au mutat de la
catedră în bănci, luând locul elevilor,
pentru a susţine examenul de Titularizare. La nivelul judeţului Mureş,
aproximativ 700 de cadre didactice au
susţinut Concursul Naţional de Titularizare în învăţământul preuniversitar.
În urma afişării rezultatelor finale după
contestaţii, la nivelul judeţului Mureş,
36% dintre candidaţi au reuşit să obţină medii între 5 şi 7, iar 44% peste 7,
patru dintre aceştia obţinând medii
peste 9. „În urma corectării lucrărilor
la contestații, s-a ajuns la un procent
ridicat cu 3 puncte. Astfel, un număr
de 242 de candidați aveau note între 5
și 7, iar după contestații, 251 de candidaţi, deci o creştere nesemnificativă.

Deasemenea, numărul mediilor peste
7 a crescut exact cu 10, adică de la 298
la 308. Astfel, procentul notelor peste
5 este de 80,43%. Acești candidați care
au întrunit media peste 7, pot să opteze
să se titularizeze. Numărul posturilor
titularizabile este de 169, dar mai avem
și un număr de 381 de posturi complete, deci posturi întregi, dar care nu sunt
viabile pe 4 ani, așa că acestea nu pot
fi obiectul titularizării. Ele pot fi ocupate pe durată de un an, respectiv în
condițiile în care aceste posturi devin
titularizabile în cursul anului școlar viitor pentru următorii ani, atunci printrun articol special din legislație (Articolul 253), pot să fie ocupate de aceleași
persoane. (...) Chiar dacă numărul celor care au obținut media peste 7 este

de 308 și numărul posturilor titularizabile este de 169, deci practic aproape
doi pe un loc, totuși ne vom confrunta
cu situația în care nu se întâlnește oferta cu cererea. De exemplu, la Matematică, toți candidații au primit peste
5, doar doi sub 7, dar locuri sunt numai două, evident că nu se vor putea
titulariza” a declarat Ştefan Someşan,
inspector şcolar general ISJ Mureş. Şedinţa publică pentru repartizarea pe
posturile titularizabile a candidaţilor
care au obţinut note peste 7 sau egale
cu 7, va avea loc în data de 8 august,
începând cu ora 9:00, în sala festivă a
Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, din Tîrgu-Mureş. Candidaţii vor

avea asupra lor cartea de identitate, iar
cei care nu participă la şedinţă pot fi reprezentaţi prin procură notarială de o
altă persoană. Lista posturilor vacante
se găseşte la avizierul Inspectoratului
Şcolar Mureş sau pe site-ul instituţiei,
www.isjmures.ro. Candidaţii trebuie să
ştie obligatoriu codul postului solicitat.

Repartizarea candidaţilor
se va desfăşura conform
graficului de mai jos:
8 AUGUST 2016

Disciplina

Ora

Limba română, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană

9:00-9:30

Limba maghiară, Religie reformată,
Religie romano-catolică

9:39-9:35

Geografie, Istorie, Biologie, Religie
ortodoxă

9:35-9:50

Educaţie fizică şi sport, Psihopedagogie specială, Consiliere psihologică

9:50-10:10

Învăţătoare, Educatoare română

10:10-10:30

Învăţătoare maghiară, germană,
rromani
Educatoare maghiară, germană

10:30-10:40

Matematică, Informatică, Fizică,
Chimie

10:40-11:00

Discipline tehnice, economice, Educaţie tehnologică

11:00-11:15

Muzică şi arte

11:15-11:30

Comasarea celor patru instituţii de învăţământ din municipiul
Tîrgu-Mureş a fost anulată
Laura PAŞCAN
Unităţile de învăţământ din cartierul Tudor au scăpat de comasare. Decizia prin care acestea urmau a fi
comasate a fost anulată de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş. În urma nemulţumirilor exprimate
de părinţii elevilor care frecventează cursurile în cadrul şcolilor gimnaziale vizate şi a poziţiei adoptate
de Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, hotărârea a
fost anulată. Reprezentanţii administraţiei locale au
respins decizia de comasare a celor patru unităţi de
învăţământ, Şcoala Gimnazială„Mihai Viteazul” cu
Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” , respectiv
Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” cu Gimnaziul
„Romulus Guga”, unităţi din cartierul Tudor Vladimirescu. Un rol important în luarea acestei decizii l-a
avut atât hotărârea Consiliului Local, care viza adoptarea structurii şcolare pe teritoriul oraşului, cât şi
lista de semnături a părinţilor, speriaţi de situaţia în
care se vor afla copiii lor, ce frecventează instituțiile
de învăţământ vizate. „Am făcut un apel, în ceea
ce privește comasarea școlilor, către Inspectoratul
Școlar General și am cerut categoric să nu se facă

această comasare.(...) Nu e normal ca şcoli sau clădiri care se află în locații diferite să le comasezi doar
de dragul că poate salvezi două sau trei locuri de la
plată. Nu e normal ca atunci când mergi cu copilul
la, dau un exemplu, Liceul „Gheorghe Marinescu”, să
te trezești că de mâine îi spune Școala Sportivă sau
invers. Am dat un exemplu pe care cred că cu toții
îl vor înțelege și vor realiza că cele două locuri de
muncă pe care urmau să nu le plătească nu reprezintă un bun argument” a declarat Claudiu Maior,
consilier al primarului municipiului Tîrgu-Mureş.
Reprezentanţii administraţiei locale au declarat ca
vor contesta decizia Inspectoratului Şcolar, în ceea
ce priveşte comasarea instituţiilor şcolare, deoarece
nu sunt respectate nevoile cetăţenilor. „Inspectoratul
Școlar în decizia pe care a luat-o inițial de comasare a unităților de învățământ în cauză, cele patru din
Tîrgu Mureș, a considerat că aceasta este în interesul
organizării sistemului, în spiritul utilizării raționale
a banului public pentru că acolo, în aceste unități,
în prezent sunt normate posturi care nu își justifică
această situație. Mă refer la doi directori, la secretare
în plus, contabile și așa mai departe. Dar, luând în
considerare unele opinii ale părinților, în primul rând

și sigur și ale primăriilor Tîrgu Mureș și Iernut, am
revenit la decizia de comasare și am decis, în cursul
zilei de vineri, anularea deciziei de comasare, ceea ce
s-a și comunicat spre cele două unități administrative” a declarat Ştefan Someşan, inspector şcolar general ISJ Mureş.
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Virusul ZYKA

Identificat pentru prima dată în 1947
în Africa, Virusul Zyka se răspândeşte
cu repeziciune acum în America Latină. Primul caz de transmitere la om,
conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, s-a înregistrat în 1968.
Virusul este transmis prin muşcătură
de ţânţarii Aedes Aegypti, cunoscuţi şi
drept ţânţari-tigru, originari din zonele
tropicale şi sub-tropicale.
În aproximativ 70-80% din cazuri,
această infecţie trece neobservată, din
cauza asemănării simptomelor ei cu
cele ale unei banale răceli. Persoanele
care contactează virusul Zika au, de
cele mai multe ori, febră şi dureri de
cap. În unele cazuri, manifestările pot
merge până la conjunctivită, ganglioni,
erupţii cutanate sau dureri ale muşchilor şi articulaţiilor. Aceste simtome durează între două şi şapte zile.
În prezent nu există medicamente
sau vaccinuri împotriva virusului
ZYKA, conform datelor publicate de
Organizația Mondială a Sănătății. Bolnavilor li se recomandă să se hidrateze
şi să se odihnească. Medicaţia se reduce la clasicele pastile împotriva durerilor şi febrei.
Problema se pune atunci când apar
complicații ale infecției cu virus Zyka,
în special cele care vizează femeile însărcinate respectiv este asociată unor
afecţiuni neurologice şi malformaţii ale
fetuşilor (microcefafie).
La ora actuală în România sunt confirmate trei cazuri de infecție cu virus Zyka, toate de import, persoanele
infectate călătorind în zonele cu risc
crescut, America Centrală și America
de Sud.
Recomandările
Ministerului
Sănătății pentru persoanele care călătoresc sau locuiesc în zone cu transmitere activă a virusului Zika, acestea
trebuie să știe că virusul Zika se poate
transmite prin înțepătură de țânțar, dar
și prin contact sexual.
a) Țânțarii Aedes care transmit virusul
Zika au activitate maximă în timpul zilei. Măsurile care previn transmiterea
prin intermediul înțepăturii de țânțar
sunt:
- Utilizarea substanțelor anti-țânțari
(conform indicațiilor de pe etichetă).
- Purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci
lungi și de pantaloni lungi, în special în
orele de maximă activitate a țânțarilor
Aedes.
- Plase contra țânțarilor sau aer
condiționat în camera unde dorm.
b) Utilizarea prezervativelor reduce
riscul de transmitere a virusului Zika
prin contact sexual.
Femeile gravide sau care programează
o sarcină, nu ar trebui să călătorească
în zonele cu transmitere activă a virusului Zika, iar dacă locuiesc într-o regiune cu transmitere a virusului ar trebui
să respecte riguros măsurile de împiedicare a contaminării prin înțepatură
de țânțar. Persoanele cu imunodepresii
sau boli cronice severe ar trebui să solicite o consultație de medicină călătorului înainte de a se deplasa într-o astfel
de regiune cu transmitere a virusului.

Informaţiile publicate de
Ministerul Sănătăţii pentru cei care revin din regiuni cu transmitere activă

a virusului Zika

• Femeile însărcinate care au călătorit sau locuit în regiuni cu transmitere activă a virusului Zika ar trebui să
menționeze aceasta situație medicului
care monitorizează sarcina.
• Pentru protecția fătului, bărbații care
au călătorit în zone cu transmitere de
virus Zika ar trebui să aibă contact se-

xual protejat cu partenera sa însărcinată sau să fie abstinenți până la finele
sarcinii.
• Călătorii care revin din zone cu transmitere de virus Zika ar trebui să aibă
doar contacte sexuale protejate în primele 8 săptămâni după revenirea în
țară pentru a reduce riscul de a transmite acest virus. Dacă apar simptome

compatibile cu infecția cu virusul Zika
ar trebui să respecte abstinența/contacte sexuale protejate pentru cel puțin
6 luni.
• Persoanele cu imunodepresii sau boli
cronice severe care au călătorit în zone
cu transmitere active a virusului și au
simptomatologie compatibilă cu boala în primele 14 zile de la revenire ar
trebui să se prezinte la medicul curant.
Cea mai bună formă de prevenire constă în protejarea împotriva
înțepăturilor de țânțari.
Lista tarilor afectate in ultimele luni
este disponibila prin accesarea linkului următor:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/
zika_virus_infection/zika-outbreak/
Pages/Zika-countrieswith-transmission.aspx
sursa: www.ms.ro, www.who.com
Dr. Iuliu MOLDOVAN
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Mulţumesc, domnule preşedinte

Prin prezenta declaraţie politică, doresc să semnalez
un aspect deosebit de important în ceea ce priveşte
viitorul cercetării forestiere, şi anume conflictul apărut în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.
În prezent, realizarea Inventarului Forestier Național
se face de către acest institut, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2015, pe bază de contract,
cu finanţare anuală de către Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor. Institutul îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru

Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, organ de specialitate
cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Informaţiile produse de Inventarul Forestier Naţional, inclusiv
cele cu caracter de securitate naţională, sunt avizate
intern conform procedurilor institutului. Astfel, sunt
transmise către beneficiar doar acele informaţii care
se avizează intern, deşi IFN-ul poate produce mult
mai multe informaţii. În acest fel este restricţionat
sau condiţionat într-un fel sau altul accesul ministerului la informaţiile pe care IFN-ul le poate furniza.
De asemenea, utilizarea sau nu a unor date IFN sau
a unor resurse umane sau materiale pentru cercetare
este de facto la latitudinea conducătorului institutului, şi nu a beneficiarului direct al datelor IFN-ului.
Din punctul de vedere al conflictului de interese, institutul este o instituţie direct interesată în cercetare.
Există posibilitatea exercitării unor presiuni asupra
personalului IFN pentru a contribui cu date şi resurse
pentru realizarea de publicaţii ştiinţifice.
De asemenea, institutul este şi gestionar de pădure
şi în această calitate ar putea fi pus în dificultate de
anumite evidenţe ale tăierilor ilegale de arbori sau de
modul de evaluare a masei lemnoase aplicat de echipele de teren.
Din punctul de vedere al securităţii naţionale, având
în vedere că Legea nr. 51/1991 a introdus ca ameninţare la securitatea naţională orice acţiuni care au ca
efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori
distrugerea fondului forestier, ministerul are ca îndatorire să ia măsurile necesare pentru aplicarea Legii
privind securitatea naţională în domeniile în care îşi

desfăşoară activitatea sau în problemele de care se
ocupă. Marea majoritate a informaţiilor în legătură
cu gestionarea fondului forestier care fac obiectul de
activitate al Inventarului Forestier Naţional sunt informaţii clasificate, deoarece, după modificarea operată prin Legea nr. 2/2016, ele reprezintă informaţii,
date şi documente de interes pentru securitatea naţională.
Mai mult, în data data de 9 noiembrie 2015, conducerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în
Silvicultură „Marin Drăcea” a transmis Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice o adresă prin care consideră că structurile IFN-ului nu mai pot funcţiona
în cadrul institutului şi propun trecerea acestora în
subordinea altor instituţii.
Consider că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor trebuie să iniţieze o ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Centrului pentru Inventarul forestier
naţional, denumit în continuare IFN, în subordinea
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuţiilor şi a personalului de
la Serviciul Inventarul forestier naţional, din cadrul
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.
Vă mulţumesc.
Cristian Chirteş, deputat de Mureş.

Deblocarea proiectelor majore pentru judeţ,
prioritatea PSD Mureş
Alexandra COTOI
Barajul de la Răstoliţa, autostrada, depozitul de deşeuri, magistrala de apă şi centura de ocolire
a Tîrgu-Mureşului vor propulsa
judeţul în topul celor mai dezvoltate judeţe din România.
Acestea sunt proiectele pe care se va
concentra echipa PSD Mureş în perioada următoare, proiecte care trebuie
să demareze sau să revină în atenţia
autorităţilor centrale. Multe investiţii
majore ale judeţului au fost blocate din
cauză că s-au împotmolit la licitaţii sau
la procedurile birocratice şi nu a existat
interes în reluarea acestora.
Preşedintele PSD Mureş, deputatul Vasile Gliga, a declarat că soluţia pentru
deblocarea acestora este un lobby constant, atât la nivel local cât şi la nivel
central.

„Faptul că la nivel judeţean PSD a
câştigat alegerile şi şi-a asumat o guvernare la nivel de judeţ, ne obligă la
proiecte mari. Pentru a le realiza, este
nevoie să ai răbdare cu oamenii care
iau decizia, să îi asculţi şi să îi îndrumi.
Este foarte greu, însă secretul unui om
politic bun este de a avea puterea să co-

aguleze cât mai multe forţe politice şi
administrative pentru proiecte majore.
Nu e momentul să îi acuzi pe cei din
trecut, pentru că timpul trece foarte
repede şi nu are rost să îl irosim. Trebuie să continui ce au făcut bun ceilalţi,
nu să acuzi. De exemplu, sunt aproape
30 de ani de când a început construi-

rea barajului de la Răstoliţa şi încă se
caută vinovaţii pentru întârzierea proiectului, cine a avut interese în exproprieri şi alte cauze. Terenurile trebuie
expropriate rapid, deoarece proiectul
este finalizat în proporţie de peste 90%.
Un alt exemplu de proiect care trebuie
finalizat cât mai repede este centura de
ocolire a municipiului Tîrgu-Mureş.
Aceasta, împreună cu autostrada, va
plasa judeţul Mureş pe locul pe care
îl merită şi pe care îl poate obţine datorită resurselor sale, printre cele mai
dezvoltate judeţe ale ţării.
Urgentă este și deschiderea depozitului de deşeuri de la Sânpaul, dar şi
construirea unei magistrale de apă în
zona de câmpie. Trebuie să ne ambiţionăm să finalizăm aceste proiecte, nu
se poate să blochezi un proiect început,
finanţat şi să întârzii ani de zile cu licitaţiile”, a declarat Vasile Gliga.

„Baladele Verii” a adunat la Lăpuşna peste o sută de persoane
Cezara ŞTEFAN

O zi de august superbă. Soare, aer curat, un cadru pe măsură. Cam aşa şiau petrecut peste o sută de participanţi
cele câteva zile pe care au ales să le trăiască din plin la Lăpuşna. Este vorba
despre un eveniment aflat în acest an
la cea de-a patra ediţie, intitulat „Baladele Verii”, organizat de Primăria
Municipiului Reghin şi de Biblioteca
Municipală „Petru Maior”, în parteneriat cu Primăria Ibăneşti şi SC Grand,
prin Claudia Pescar. Un eveniment cultural divers prin complexitatea activităţilor desfăşurate pe parcursul zilelor
petrecute atât în Tabăra de la Lăpuşna,

cât şi la Castelul de Vânătoare. „Sunt
activităţi de vacanţă, putem spune
chiar biblioteca de vacanţă, pentru că
este şi lectură publică, lansări de carte,
recitaluri de poezie şi muzică, conferinţa „Ioan Alexandru la 30 de ani de
la moarte”, festivitate de premiere la
concursul de poezie religioasă „Credo”.
Ineditul acestei activităţi este întâlnirea
cu terapeuţi din toată ţara, cu conferinţele lor interesante despre emanciparea
omului şi despre creşterea lui energetică, în traducere liberă, apropierea sinelui său de Dumnezeu. Bucuria mea
ca organizator principal este că de la an
la an, avem tot mai mulţi doritori care
aderă la această idee şi anul acesta am
depăşit numărul de 120 de persoane.

Avem şi activităţi pentru copii, elevi
de la Liceul de Artă din Tîrgu-Mureş,
coordonaţi de reghineanca Diana Vla-

sa” a declarat Sorina Bloj, organizatorul
evenimentului.
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O parte din viața unui veteran de război

Cotîrlă Ioan, născut în data de 26 august 1919, veteran de război, a făcut
7 clase primare, a fost în armată pe
front în linia 1. Până la urmă, a devenit prizonierul Rusiei, timp de 5 ani.
În anul 1948, a lucrat în comerț timp
de 19 ani, ca președinte de coperativă de consum și avea în subordine 17
sate. Timp de 7 ani a lucrat la Primăria Petelea, cu funcția de viceprimar,
de unde a ieșit la pensie, în anul 1981.

Războiul a început în anul 1940, din
cauza neînțelegerii dintre națiuni (ruși,
nemți, unguri și români). Prima dată a
fost în armată, iar apoi a fost chemat la
război. Vestea a primit-o cu emoție, iar
despărțirea de copii, nevastă, gospodărie și casă a fost dureroasă. A fost dus
cu trenul și cu mașina, iar drumurile și
căile ferate erau, ca și acum, mai bune
și mai rele. A urmat o perioadă dificilă
în viața lui, dar nu numai. A luptat cu

gândul la țară, la patrie și la familie.
Vedea pe zi ce trece cum tot mai mulți
prieteni și colegi de-ai lui mureau.
Trecea cu greu peste aceste momente. Crede că și-a făcut destul de bine
datoria față de patrie. Se consideră
un om puternic deoarece nu este așa
ușor să stai printre cadavre și sânge.
Ca orice alt soldat, a avut diverse accidente, dar mereu a trecut peste ele.
A fost luat prizonier al rușilor de pe
drum, în anul 1943 timp de 5 ani fără
o lună. Era hotărât să ajungă cumva
acasă, când a fost luat de ruși. A fost
ținut prizonier în condiții decente,
și a avut parte de un comportament
civilizat din partea rușilor. A avut colegi din sate apropiate Breaza, Suseni,
Fărăgău, Șerbeni. Crede că Stalin și
rușii sunt oameni extrem de buni și
de omenie. Spune că Stalin era un om
foarte bun, deoarece a scăpat de la
moarte milioane de oameni, era foarte
impunător, iar asta a dus la respectarea
lui și a poruncilor lui. Citez: „ Se spunea
că din porunca lui Stalin s-au omorât
peste 5 mii de oameni, așa o fi, dar dacă
nu încălcai și nu îl contraziceai, trăiai
foarte bine”. Nu a ajuns niciodată la
gândul că vrea să evadeze, deoarece un
coleg de-al lui a reușit să evadeze, dar
a fost prins după un an, iar pedeapsa
lui a fost una destul de dificilă. Atunci

li s-a spus tuturor prizonierilor:” Nu
încercați să evadați că Rusia este închisă cu un lacăt mare, mare și foarte bine
păzită!”. În timpul războiului, în România s-au distrus case, oamenii își făceau
buncăre pe unde puteau, și se fereau de
gloanțe. În Habic s-au făcut buncăre pe
sub poduri. Germanii veneau și luau
toți porcii din gospodăriile oamenilor,
iar rușii luau toate oile din sat. Când
Cotîrlă Ioan s-a întors acasă, a găsit
gospodăria goală, iar locuința sa nu
mai era cum a fost. Cotîrlă Ioan a participat la „Prădarea Ardealului” . Dânsul
mi-a descris acest eveniment în câteva
cuvinte. În Beica de Jos a fost trimisă o
gașcă de băieți maghiari să spargă ferestrele românilor. După ce s-a întors
acasă, i-a fost destul de greu să treacă
peste cele întâmplate. Îi veneau în minte scene din timpul războiului, din anii
în care a fost prizonier, dar nu s-a mai
temut că o să fie chemat la război din
nou, deoarece are încredere că o să fie
înțelegere și pace între țări. În prezent
are 98 de ani și este foarte respectat de
întreaga comunitate. Sănătate multă,
Ioan Cotîrlă, eroul nostru!
Cosmina COTÎRLĂ

114 delegaţi bârlădeni la Reghin
Dora PATRON
Cu ocazia Zilei Imnului Naţional, Casa
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor alături de Primăria şi Consiliul Local Reghin au fost gazdele unei delegaţii din
Bârlad. Delegaţia a fost formată din
membrii ai Casei de Ajutor Reciproc
din Bârlad, care au şi susţinut un spectacol dedicat Zilei Imnului, intitulat
„Icoana ţării noi o purtăm în suflet” ce
s-a desfăşurat pe scena Casei de Cultură Municipală „dr. Eugen Nicoară”. Delegaţia din Bârlad a fost primită de către oficialităţi ale municipiului Reghin,
dar şi de către membrii Casei de Ajutor
Reciproc Reghin. Întâlnirea a avut loc
în Parcul Central al municipiului, unde
aceştia au depus corane la busturile
personalităţilor care au marcat istoria Reghinului. Primarul muncipiului

Reghin, ec. Maria Precup, a oferit delegaţiei medalii, diplome şi mici atenţii simbolice. Cu ocazia acstei vizite,
delegaţia bârlădeană a lansat şi revista
„Viaţa noastră”, aceasta conţinând viaţa culturală şi activităţile membrilor
C.A.R.P. din Bârlad.

Înfrăţire între municipiile
Reghin şi Bârlad
În cadrul întâlnirii delegaţiei bârlădene cu oficialii reghineni, s-a propus o
înfrăţire a celor două municipii. „Noi
fiind înfrăţiţi doar cu localităţi dinafara
României, am vorbit cu reprezentantul
primarului din Bârlad, care ne-ar putea ajuta la accesarea de fonduri, dar nu
numai, la un schimb de experienţă în-

tre toate instituţiile, schimbând impresii, împărtăşind chiar experienţa acumulată, astfel putem sări peste anumiţi
paşi pe care i-am făcut unii sau alţii” a
declarat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.
Relaţiile bune de colaborare dintre Casa
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din
Reghin şi Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad,
se menţin de mai mulţi ani, aducând
numeroase beneficii culturale şi sociale
locuitorilor din Reghin şi Bârlad, preşedintele C.A.R.P. Reghin, Leon Stoica,
fiind foarte încântat de legătura dintre
cele două municipii „avem o colaborare fructuoasă, aceştia fac foarte multe
lucruri frumoase pentru cetăţenii din
Bârlad şi în această asociaţie sunt cuprinşi cetăţeni din aproape toate sferele
publice şi sociale, inclusiv oameni care
nu au ajuns la vârsta pensionării”.

C.A.R.P. Bârlad promovează românismul
Delegaţia din Bârlad, nu se află la prima vizită în municipiul nostru, însă de
această dată au adus şi o bucăţică din
tradiţia şi folclorul bârlădean, preşedintele C.A.R.P. Bârlad, Nicolae Mihai,
fiind un promotor al acestora „noi promovăm românismul, tradiţia şi folclorul românesc şi vrem să aduce o încântare celor din Reghin prin prezentarea
formaţiilor bârlădene”.
Relaţiile de colaborare dintre cele două
municipii, constituie un mod benefic
de schimburi culturale, educative şi
sociale.

Sat uitat de lume, dar nu şi de facturi
Intemperiile naturii, au adus multă suferință pentru locuitorii localității Săcalul de Pădure, care în
urma furtunii de acum aproximativ o lună, au rămas
izolați, aceștia nemaiavând niciun mijloc de comunicare cu exteriorul. Din cauza furtunii mai multe fire
de telefonie fixa au fost smulse de pe stâlpi.

Chiar dacă cetăţenii au făcut mai multe sesizări firmei furnizoare de servicii la care sunt abonaţi, remedierea situaţiei întârzie să apară.
Situaţia este cu atât mai gravă cu cât în zonă, folosirea
telefoanelor mobile este imposibilă, semnalul fiind
foarte slab, iar telefonia fixă este singurul mijloc prin

care locuitorii Săcalului de Pădure, lucru ce îi împiedică să ceară ajutor în caz de nevoie. Dureros este
faptul că facturile pentru serviciile inexistente nu întârzie să apară, chiar dacă tonul telefonului nu a mai
fost auzit de mai bine de o lună. (D.P.)
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OCHIUL MAGIC

...atunci când prostia ar putea să doară...
E duminică dimineaţa...ai chef să ieşi
la o plimbare matinală, să-ţi limpezeşti
gândurile, să fii doar tu cu tine şi câteva păsărele care-ţi cântă-n strună...
Vrei să vezi în jurul tău doar zâmbete,
să vezi culoare, chiar un strop de soare
stingher pe cer...Însă, toate aceste dorinţe desprinse parcă dintr-o fantezie,
ca şi cum nimic din ce-ţi doreşti n-ar
putea fi real, se năruiesc. Cum, când?
Două zone străbătute, Parcul Tineretului şi Cartierul Unirii, au fost suficiente
ca imaginea din acea frumoasă dimineaţă de duminică, să nu-mi mai cadă
deloc bine. Noroc că apucasem să-mi
beau cafeaua, că asta a reuşit să-mi mai
taie din dispreţul pentru cele văzute.
Minipubele stradale răsturnate, în ju-

rul cărora trona mizeria şi prostia lăsată-n urmă de autori necunoscuţi. Genul ăsta de oameni nu se învaţă minte.
Nu e prima dată când văd asemenea
imagini „apocaliptice”. În alte zile, am
zărit coşuri incendiate, sparte, ca şi
cum rebelii fără margini au ţinut morţiş să joace fotbal cu ele.
Zici că-s atât de obişnuiţi cu astfel de
gesturi, încât parcă le-a intrat în reflex
ca musai, da’ musai în fiecare sfârşit
de săptămână, duminca dimineaţa,
coşurile astea amărâte să fie lovite, iar
gunoiul din ele, aruncat la voia întâmplării.
În aceste condiţii, putem constata că
există o permanentă nepăsare şi prostie. Și-aşteptăm degeaba civilizaţia,

în ultimii 2, 3 ani la cele mai importante festivaluri de film, avem şi ateliere de
artă pentru copii, care au avut un mare
succes anul trecut, iar de data aceasta le
facem de o mai mare amploare” a precizat Eliodor Moldovan, director Asociaţia K’ Arte. Atelierele se desfăşoară
în arealul larg al pădurii, cu scopul de
a familiariza participanţii cu limbajul
artei contemporane, fiind foarte diverse: Atelier Minitremu - duo artistic
consacrat ce are ca obiectiv facilitarea
accesului copiilor şi a tinerilor la arta
contemporană şi la produsele artei
contemporane în general, prin metode
relevante şi specifice vârstei lor, întro formă ludică, interactivă şi directă.
Minitremu se află la limita dintre artă

și pedagogie, fiind un laborator de
experiențe estetice; Atelier de Land Art
– unde acţiunile se desfăşoară în natură cu scopul de a transforma mediul
înconjurător, al reliefului, al unui sit
natural prin intervenţie artistică, folosind materiale naturale; Arta colajului
– vine cu familiarizarea participanților
cu tehnica colajului plecând de la modelul unor artiști contemporani, care
lucrează în acest mediu; Happeningul - este un mediu artistic provocator,
plecând de la practica artiştilor Manuel
Pelmus şi Alexandra Pirici, doi dintre
artiştii români cei mai vehiculaţi în
circuitul artistic contemporan, pentru
a aborda reprezentări statuare cu relevanţă locală şi internaţională. Atelierele

dacă unii dintre noi au impresia că
trăiesc în junglă. Daa, jungla urbană!
Apropo, voi, cei certaţi cu bunul simţ,
nu prea reuşiţi să faceţi pe „şmecherii”
ori să impresionaţi. Poate ar fi momentul să vă găsiţi alte preocupări! Poate
ar fi utile mai multe patrule de noapte,
mai ales după ora 2:00 – 3:00 când „rebelii” îşi ies din piele odată plecaţi din
discoteci, de pe la baruri, „parfumaţi”
cu licoarea lui Bachus.

Pădurea Rotundă, un proiect consacrat
Dora PATRON
Proiectul numit „Pădurea Rotundă –
Arta pe înţelesul copiilor” organizat
de Asociaţia K’ Arte a ajuns la cea de-a
V-a ediţie şi se desfăşoară în perioada
8-14 august pe bine cunoscutul platou
de la Pădurea Rotundă, aflat în spatele
restaurantului. Scopul acestui proiect
este de a familiariza tinerii cu practicile artei contemporane și cu valorile
pe care acesta le promovează: spiritul
critic, cel ludic, umorul, ironia. Proiectul are, faţă de anul trecut, componente
noi „avem un concert de jazz susţinut
de Teodora Spânu, dar şi tradiţionalele
proiecţii de filme, avem ca proiecţii în
acest an, filme europene multipremiate

de pictură, desen și modelaj pun accent
pe dezvoltarea unor tehnici artistice.
Proiectul de la Pădurea Rotundă are
în vizor tinerii cu vârste între 5-16 ani.
Statornicia şi dezvoltarea acestui proiect creşte de la un an la altul şi se află
printre cel mai importante proiecte ce
se adresează unui anumit grup. Arta
pe înţelesul copiilor de la Pădurea Rotundă este singurul proiect din Reghin
care familiarizează potenţialii viitori
artişti cu practicile relevante pe scena
artistică internaţională contemporană. Acest gen de proiect poate stimula
apropierea adecvată a unui tânăr, de
arta contemporană.
Programul filmelor poate fi găsit pe site-ul www.k-arte.ro.

Tehnicianul veterinar ce intră în contact cu zece mii
de animale pe an
“Medicina umană salvează
omul, medicina veterinară salvează omenirea” spunea Louis
Pasteur. Astăzi vom vorbi tocmai
despre cei care se ocupă de animale, mai precis tehnicianul veterinar. Ce este şi cu ce se ocupă?
Pentru început, putem spune că
acesta este defapt mâna dreaptă
a medicului veterinar.

Începuturi
Fiecare meserie aduce odată cu ea bucurii şi satisfacţii, iar atunci când o faci
cu plăcere devine parte din tine. Iubitorii şi deţinătorii de animale îl cunosc
pe Eugen Cotîrlă prin meseria pe care
o practică. A iubit de mic animalele,
aşa că a făcut o carieră din asta, alegând
meseria de tehnician veterinar. “Sunt
tehnician veterinar din anul 1994, la
doi ani după terminarea liceului, timp
în care am fost înrolat în cadrul armatei. Locuiesc în comuna Beica de Jos şi
sunt tehnician veterinar în municipiul
Reghin, având ca zonă de lucru zona
Reghinului şi comuna Petelea, sub îndrumarea medicului veterinar Friciu
Petru” spune Eugen Cotîrlă, mândru
de meseria pe care o practică. A ales

acest drum din pasiunea şi dragostea
pentru animale, fiind o meserie foarte
bună în timpul Regimului Comunist,
după cum însuşi Eugen Cotîrlă spune.
Începutul în acest domeniu nu a fost
tocmai simplu „a fost mai greu deoarece nu prea aveam practică în domeniu,
dar în timp, am dobândit experienţa
necesară şi mi-a fost mult mai uşor”.

Bate în lung şi în lat străzile pentru a vaccina animalele
Dacă vă întrebaţi cu ce se ocupă defapt

un tehnician veterinar ori care-i treaba lui în contactul cu animalele, aflaţi
că acesta ajută medicul în tratamentele
pe care la face şi vaccinează animalele
mergând pe teren din casă în casă. Nu-i
treabă tocmai simplă, având în vedere
faptul că dacă ar fi să facem o medie,
cu câte animale intră Eugen în contact
într-un an, numărul acestora poate depăşi 10 mii.”Această meserie este percepută ca fiind o meserie uşoară, dar
prea puţini ştiu cât de mult este pusă
viaţa noastră în pericol. Pentru mine,
meseria de tehnician veterinar aduce
odată cu ea satisfacţii, atunci când pot
să tratez şi să văd animalul sănătos. În
general oamenii răspund la aceste acţi-

uni, dar ca în orice domeniu mai sunt
şi dificultăţi” spune Eugen Cotîrlă.
Cel mai important sfat dat de Eugen
Cotîrlă deţinătorilor de animale ar
fi „să îngrijească bine animalele şi să
consulte medicul veterinar pentru orice problemă apărută, având în vedere
că orice tratament este important pentru sănătatea animalelor”.
După aproape 22 de ani de activitate în
domeniu sunt şi întâmplări care rămân
întipărite în memorie. „Unul dintre cazurile care m-au marcat a fost atunci
când, după multe încercări, am reuşit
să salvez o vacă care se înecase cu un
măr” îşi aminteşte Eugen Cotîrlă.
Eugen spune că diferenţele în practicarea meseriei de azi, faţă de când a început, sunt schimbarea medicamentelor
şi tehnologia care a evoluat.
Și pentru că e un tehnician veterinar
foarte conștiincios, Eugen ne aduce la
cunoștință că în această perioadă se
vaccinează găinile şi puii.
Cezara ȘTEFAN
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Péter Ferenc, noul președinte CJ Mureș, la raport
Alexandra COTOI
Noul președinte al Consiliului Județean
Mureș este Peter Ferenc, fostul primar
al localității Sovata. Acesta a susţinut în luna iulie prima conferință de
presă, în care a prezentat activitatea
desfășurată pe linie de cunoaștere a
funcției în sine, dar și de a vedea cât
mai concret care sunt principalele
probleme pe care le confruntă județul
Mureș, precum și felul în care acestea
pot fi soluționate. Pentru început, Peter
Ferencz a organizat întâlniri cu directorii Direcțiilor aflate în subordinea
Consiliului Județean Mureș, instituție
ce ocupă o poziție înaintată în topul
românesc în ceea ce privește numărul angajaților și al direcțiilor aflate în
subordine. Sarcinile au fost împărțite
cu cei doi vicepreședinți ai CJ Mureș,
astfel că Alexandru Cîmpeanu va avea
în subordine Direcția de urbanism
și amenajarea teritoriului, precum și
toate instituțiile de cultură, inclusiv
Salvamont, pe când Ovidiu Dancu va
răspunde de Direcția tehnică, drumuri,
proiecte și investiții pe acestea, parcul
industrial. Delegarea acestor atribuții
nu înseamnă că președintele nu se ocupă de aceste probleme, ci doar faptul că
ei vor avea direct în subordine aceste
direcții. Partea de buget, finanțe, economică, aeroport, spital sunt în subordinea directă a președintelui CJ Mureș,
Peter Ferenc.

Transparenţă în CJ
Mureş

Peter Ferencz își dorește modificarea
organigramei CJ Mureș prin introducerea unui nou birou, care să fie răspunzător de relația cu mass media.
„Pentru mine e foarte important să
avem o legătură permanentă pentru
că și eu îmi doresc să fim parteneri cu
dumneavoastră (n.r. presa), deoarece e
foarte important ca această instituție să
fie transparentă și aproape de cetățean.
Îmi doresc un parteneriat cu presa și
întotdeauna să avem o informare corectă și rapidă a cetățenilor din județ.
Aceasta e transparența pe care ne-o
dorim cu toții în această instituție” a
precizat Peter Ferenc, președințele CJ
Mureș.
Un alt aspect pe care dorește să îl implementeze se referă la întâlnirile cu edilii
locali din județul Mureș, care vor fi realizate pe regiuni „În anii precedenți,

ca Programul Național de Dezvoltare
Locală, pornit de Guvern, să ne poată
da o mână de ajutor. În perioada următoare, voi purta discuții la București
pentru a vedea ce proiecte pot fi accesate de CJ Mureș, pentru că 100 de km
încă sunt drumuri de pământ sau drumuri cu griblură”. O lucrare de anvergură va fi și realizarea tuturor legăturilor interjudețene practicabile, cu toate
județele din jur, pentru că e foarte important ca aceste legături să ajute la decongestionarea drumurilor naționale.

colegii primari mi-au spus că nu prea
au avut întâlniri cu Consiliul Județean,
doresc să avem întâlniri cu primarii,
pentru că consider că doar cu ei împreună putem realiza proiecte regionale și
din localitățile pe care le reprezintă.
Am avut o întâlnire cu primarii de pe
Valea Mureșului. Avem 102 UAT, cu
peste 500 de localități, ca președinte
îmi va fi greu să mă întâlnesc cu fiecare
separat, dar prin întâlnirile regionale,
vom reuși să le fim aproape” a explicat
Peter Ferenc, rolul întâlnirilor regionale.

Priorităţile de grad 0

Președintele CJ Mureș și-a propus să finalizeze proiectele începute în perioada precedentă. Depozitul de la Sânpaul
precum și gestionarea deșeurilor din
județul Mureș reprezintă o prioritate
a noului președinte CJ Mureș „după
cum știți, singurul depozit funcțional
este doar la Sighișoara, dar am purtat
discuții cu edilul acestei localități care
mi-a spus că în următoarele luni trebuie să facă demersuri pentru a închide
acest depozit. Pe 1 august, ar trebui să
știm firmele care concurează pentru
această delegare de servicii, până la
această dată, trebuie depuse ofertele de
aceștia. Sperăm ca în perioada următoare să nu fim blocați de contestații,
așa cum s-a întâmplat în ultimii doi
ani. Dacă vor fi condițiile optime, la
începutul lunii septembrie putem să
avem contractul de delegare” a declarat Peter Ferenc cu referire la această
situație. Conform acestuia, în ultimii
doi ani au fost nenumărate cazuri în
care au fost contestații peste contestații
„sperăm ca lumea să înțeleagă că momentan putem fi blocați cu aceste colectări și depozitări de deșeuri, sperăm
să înțeleagă toată lumea că este o prio-

ritate și să reușim să terminăm aceste
delegări de gestiune, atât pentru depozitare cât și pentru selectare și colectare
a deșeurilor menajere”.

Aeroportul „Transilvania” pe agenda de
lucru a lui Peter Ferencz

Aeroportul „Transilvania” urmează
să aibă un nou manager, în persoana
fostului viceprimar al municipiului
Tg. Mureș, Peti Andras, care a obținut
această funcție pe bază de concurs.
„Aștept ca noul manager al aeroportului să își pună în practică strategia
pe termen scurt și pe termen lung, cu
care trebuie să salvăm și să dezvoltăm
aeroportul”. Conform președintelui
CJ Mureș, sunt câteva situații care nu
suferă amânare pentru rezolvarea lor.
Încheierea investigației din partea Comisiei Europene, care verifică modul în
care s-au cheltuit ajutoarele de stat în
aeroport, precum și pista de decolare,
care dacă nu va fi reabilitată „putem
pierde licența de transport și nu vrem
să se întâmple asta, cum nu vrem nici
să se retragă vreun operator de transport mare, pentru că va fi foarte greu să
reluăm discuțiile cu ei pentru a reveni
asupra acestei decizii” a completat Peter Ferenc.

Infrastructura judeţului trebuie reabilitată

Județul Mureș are în gestiune o rețea
de 800 de km de drumuri. A fost făcut
un program de asfaltare a 50 km din
rețeaua județeană de drumuri, care se
realizează în continuare. La cei 800, 50
de km e bine, dar e foarte puțin! Sper

Eficientizarea energetică a clădirilor

Reabilitarea exterioară a Palatului Culturii din Tg. Mureș și crearea unor noi
spații multifuncționale precum și reabilitarea Muzeului de Științe ale Naturii sunt două proiecte ce urmează să
fie depuse de echipa CJ Mureș în luna
august. Eficientizarea energetică a clădirilor este un alt aspect pentru care
echipa lui Peter Ferenc se pregătește cu
proiecte, chiar dacă axa nu a fost încă
deschisă. Proiectele sunt pregătite, se
așteaptă startul. Clădirile care aparțin
CJ Mureș, Spitalul Clinic Județean, Spitalul Municipal „Gheorghe Marinescu”
din Târnăveni și reabilitarea clădirii internat de la Centrul Școlar de Educație
Incluzivă din Reghin, vor beneficia în
viitor de fonduri nerambursabile.

Parcul MOTO va fi finalizat

Lucrările de la Parcul Moto, care este
momentan 60% finalizat, vor fi continuate din fonduri propri. Firma care
a câștigat dreptul de a realiza aceste
lucrări are la dispoziție 14 luni ca termen de execuție „astfel vom închide
un program care este important pentru
dezvoltarea județului și mai ales pentru
dezvoltarea turismului în acest județ.
Acest parc poate aduce mulți turiști în
această zonă. Momentan, va fi finanțat
din bugetul propriu, de unde au fost
alocate fonduri. Eu întotdeauna pun în
balanță cât pierdem dacă nu îl terminăm sau cât câștigăm dacă îl realizăm.
Bineînțeles, balanța se va înclina înspre
câștig. Dacă nu continuăm proiectul,
trebuie să plătim Uniunii Europene tot
ceea ce am primit. Dacă îl terminăm,
într-adevăr cheltuim, dar vom beneficia de investiție în perioada următoare”
a concluzionat Peter Ferenc.
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