
Voluntariatul poate fi văzut din mai 
multe unghiuri, cu toţii avem viziuni 
diferite despre ce ar putea să însemne 
a fi voluntar. În ciuda definițiilor date, 
nu există una care să se muleze perfect.  
În România, voluntariatul este definit 
prin Legea nr.339 din 17 iulie 2006, 
ca fiind „Activitatea de interes public 
desfășurată din proprie inițiativă de 
orice persoană fizică, în folosul alto-
ra, fără a primi o contraprestație ma-
terială; activitatea de interes public 
este activitatea desfășurată în domenii 

cum sunt: asistență și serviciile sociale, 
protecția drepturilor omului, medico-
sanitar, cultural, artistic, educativ, de 
învățământ, științific, umanitar, religi-
os, filantropic, sportiv, de protecție a 
mediului, social și comunitar și altele 
asemenea”. Eu cred că voluntariatul 
înseamnă timp, nu neapărat dorinţa 
de a desfășura o activitate fără a pri-
mi compensaţii materiale. Ideea de 
voluntariat mi-a fost adusă în atenţie 
foarte des prin prisma mass-mediei, că 
doar în această lume îmi desfășor ac-
tivitatea, făcând cunoștinţă cu oameni 
care promovează voluntariatul atât în 
rândul adulţilor, cât și în rândul ado-
lescenţilor. Am luat parte la acţiuni de 
voluntariat care dinafară, am crezut că 
va fi ceva pe gustul meu, însă nu mi-
am găsit locul și am renunţat. Parcă nu 
era totuși voluntariat, ideea am price-
put-o, am vrut să ajut, dar nu printr-

o organizaţie, ci pe cont propriu. Se 
poate face voluntariat și într-un mod 
total dezorganizat, cel puţin așa cred 
eu. Dacă desfășori acţiuni de volunta-
riat cu un program bine stabilit, mergi 
în locaţia respectivă la data de... și ora 
de...ideea de voluntariat se înceţoșează. 
Eu nu vreau sau poate nu pot să merg 
atunci și dacă cumva îmi schimb pro-
gramul pentru a reuși să ajung la data 
și ora stabilită, acolo deja nu mai e ceva 
voluntar și aici intervine timpul. De 
ceva vreme, am descoprit că timpul 
este unul dintre cei mai mari dușmani 
ai mei. Aș vrea să îmi permit să fac cât 
mai multe lucruri, dar parcă nu am 
cum să le împart pe toate. Energia îmi 
este canalizată în mai multe direcţii, să 
muncesc, să trăiesc și să iubesc. Având 
contact cu lumea voluntariatului orga-
nizat, mi-am dat seama că este o altfel 
de educaţie pentru elevi, care uneori 

trebuie împinși de la spate pentru a 
desfășura câteva activităţi de voluntari-
at sau poate pentru unii, este motiv de 
a chiuli de la școală. În rândul tinerilor 
este o lecţie de viaţă, o oportunitate de 
dezvoltare personală care va deschide 
multe uși în viitor, bineînţeles dacă știi 
la care dintre ele să baţi și...o bună me-
todă de a descoperi ce îţi place să faci. 
Când vine vorba de voluntariat în rân-
dul adulţilor ocupaţi, nu cei care sunt 
„bogaţi” în timp, înseamnă a da mai 
departe o parte din ceea ce ai primit și 
tu la rândul tău, de la alții.  Concluzia 
e că, până la urmă, toţi suntem volun-
tari, chiar și în timpul serviciului sau al 
cursurilor. Dacă deschidem bine ochii, 
cu toţii suntem voluntari în viaţa asta 
și oferim ajutor celor care ni-l solicită, 
fără să avem pretenţii materiale și totul 
pentru că așa vrem, asta e natura noas-
tră...că totuși, suntem oameni.
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Asociația „Cele mai frumoase sate din 
România” și Muzeul „Dimitrie Gusti” 
din București organizează în data de 
28 mai 2017, evenimentul „Satele Cul-
turale ale României”. Județul Mureș va 
fi reprezentat la acest eveniment de co-
muna Deda, care a fost selectată printre 
cei 17 finaliști în urma unei preselecții 
foarte stricte. 
Cele 17 comune din țară care au intrat 
în etapa finală de jurizare vor trebui să 
amenajeze câte un stand, în care să își 

expună obiceiurile și tradițiile, dar și 
elementele caracteristice comunei re-
spective. 
Comuna Deda va amenaja un stand 
în care va prezenta portul popular, ce-
ramica de la Deda, precum și o serie 
de obiecte tradiționale, caracteristice 
comunei. Lucreția Cadar, primarul 
comunei Deda, a precizat faptul că 
printre criteriile de jurizare se află și 
viziunea comunei, proiectele de dez-
voltare, diversitatea evenimentelor, 
menționând faptul că va fi prezentă 
la București pentru a-și aduce aportul 
maxim la câștigarea acestui titlu. 

Juriul va fi format din specialiști mu-
zeografi, profesori, reprezentanți ai 
presei, precum și invitați din partea 
Ministerului Turismului și Ministerul 
Mediului. Prezentările se vor realiza 
în format audio-video sau powerpoint, 
iar durata acestora diferă, 5 minute la 
categoria „Comorile României”, re-
spectiv 10 minute la categoria „Satele 
Culturale”. Mult succes comunei Deda!
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Registrul Auto Român a desfășurat 
verificări de control în ţară. Jude-
ţul Mureș nu a scăpat de controalele 
RAR, reprezentanţii Registrului Auto 
Român,  efectuând verificări asupra 
operatorilor economici neautorizaţi. 
Aceștia sunt depistaţi în timp de or-
ganele competente, care urmează să 
facă verificări amănunţite privind 
autorizaţiile pe care le deţin. Astfel 

de controale se desfășoară pe tot par-
cursul anului în toate judeţele ţării în 
funcţie de domeniul de activitate, iar 
în această perioadă au fost luaţi în vi-
zor cei care desfășoară activităţi de re-
paraţii auto, la sistemele de siguranţă, 
motor și de frânare. „Acţiunile sunt 
coordonate, sunt tematici speciale pe 
sezoane în funcţie de activitatea des-
fășurată preponderent într-o anumită 
perioadă, acum suntem într-o tematică 
pentru ateliere neautorizate, dar avem 

tematici pe atelierele autorizate care 
lucrează la sisteme de direcţie, de frâ-
nare, dacă întocmesc inspecţii finale la 
aceste lucrări, dacă deschid comenzi de 
lucru” a precizat  Marian Soare, coor-
donator RAR Brașov. În urma acestor 
controale au fost depistate mai multe 
societăţi fără niciun fel de formă legală 
de autorizare care au fost sancţionate 
cu amenzi cuprinse între 4000 și 10 
000 lei. Coordonatorul Marian Soare 
a venit și cu un mesaj „deţinătorii de 

vehicule rutiere, nu trebuie să mai ac-
cepte să lase vehicolul în orice unitate 
așa numită service, fără să i se deschidă 
o comandă de lucru, fără o ofertă de 
preţ pentru reparaţiile ce vor urma a 
fi efectuate și natura pieselor folosite, 
deoarece pot apărea surprize ulterior”.
În cadrul acţiunii au fost controlate 90 
de ateliere auto, dintre care 30 societăţi 
comerciale și au fost identificate circa 
30 de ateliere clandestine.

Ateliere neautorizate, verificate de RAR
Dora PATRON

La startul ediţiei 2017 a Campionatului de 
TIR al Ministerului Afacerilor InternE s-au 
alineat peste 130 de sportivi, atât femei cât 

și bărbaţi, reprezentând toate structurile 
ministerului.

Competiţia se desfășoară în acest an în judeţul 
Mureș, mai exact în Poligonul Sîngeorgiu de Mureș, 
aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.

Campionatul este organizat de către Ministerul Afa-
cerilor Interne, prin intermediul Centrului Cultural, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureș, Inspectora-
tul de Jandarmi Judeţean „col. Sabin Motora” Mureș, 
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele  Ferdinand I” 
Tîrgu Mureș și Inspectoratul pentru Situaţii de Ur-
genţă „Horea” al judeţului Mureș. 
Astfel, sportivii se vor întrece în cadrul a două man-
șe, premierea câștigătorilor având loc în 11 mai.

Este o competiţie care se bucură de o largă partici-
pare, drept dovadă fiind numărul mare de competi-
tori care-și vor disputa cupele, medaliile și diplomele 
puse în joc. 
Dincolo însă de aceste ţeluri, mai de preţ sunt întări-
rea coeziunii între participanţi, dezvoltarea spiritului 
de competitivitate și respectarea normelor de fair-
play.

Deda poate deveni Comoara României 
în mod oficial

Alexandra COTOI
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Duminică, 14 mai, românii au demon-
strat că pot fi uniți pentru a stabili două 
recorduri mondiale, demne de toată 
cinstea: „Cel mai mare număr de oa-
meni care poartă simultan portul tradi-
ţional românesc” și „Cel mai mare dans 
popular românesc, realizat în sincron, 
de 9.506 oameni”. 
Evenimentul, organizat de 
Administrația Locală din Năsăud și 
Consiliul Județean Bistrița Năsăud, a 
reușit să transmită unitatea mult dori-
tă de românii din întreg Ardealul și nu 
numai, deoarece la parada portului po-
pular erau costume reprezentând toate 
zonele etnofolclorice ale României. 
Maialul este o tradiție ce se respectă de 
ani de zile în orașul Năsăud. În această 

zi, toți copiii Năsăudului îmbracă por-
tul popular și se încolonează în centrul 
orașului, defilând până la stadionul 
municipal, unde participă la festivita-
tea de premiere a celor care au obținut 
rezultate de excepție la concursurile și 
olimpiadele școlare.  Doar că în acest 
an, lucrurile au luat o altă amploare. 
Virginia Linul, inițiatoarea întregului 
proiect și creatoarea de porturi popula-
re, a propus năsăudenilor încă de anul 
trecut să îmbrace cu toții straie popu-
lare în ziua de Maial, iar după ce a vă-
zut că a strâns peste 5000 de oameni, 
a considerat că trebuie trecut la un alt 
nivel. Rezultatul s-a văzut duminică, 
14 mai 2017, prin stabilirea celor două 
recorduri. 
De la copii de doar câteva luni, până la 
persoane care au trecut bine de 90 ani 
sau oficialități care au renunțat preț de 
câteva ore la ținuta de gală pentru stra-
iul strămoșesc, cu toții au simțit fiori 

în momentul în care au văzut marea 
de oameni care au dorit din tot sufletul 
să demonstreze că portul nostru popu-
lar merită să ocupe un loc de cinste în 
Cartea Recordurilor și nu oricum, ci 
dublând cifra necesară pentru a putea fi 
trecuți în rândurile acesteia. Încercarea 
a fost destul de dificilă, mai ales pentru 
că, pentru a putea fi omologat recor-
dul, cei peste 9500 de oameni trebuiau 
să stea nemișcați preț de 5 minute. Nu 
a ieșit din prima încercare, nici din a 
doua, dar îndârjirea celor prezenți a 
fost suficient de puternică încât să aibă 
sorți de izbândă la a treia încercare. 
Dimineața zilei de duminică stătea sub 
semnul ploii, dar un năsăudean spunea 
că atunci când vor ieși copiii îmbrăcați 
și se vor încolona, cu siguranță va ieși 
soarele. Și așa a fost. Dumnezeu a ținut 
cu românii și ne-a ajutat să demon-
străm că suntem un popor unit, iar is-
toria lumii trebuie să conțină și această 

filă importantă.  Și mai trebuie preci-
zat încă ceva: abia după ce s-a înche-
iat evenimentul a venit furtuna. Până 
atunci, soarele ne-a zâmbit. 
Parada s-a întins pe o distanță de câțiva 
kilometri, iar punctul culminant al zi-
lei l-a reprezentat sincronul pe care 
Nea’ Marin, vătaful alaiului, a reușit 
să-i învețe pe cei 9506 participanți la 
stabilirea Recordului Mondial, în doar 
câteva minute. Te treceau fiorii când 
simțeai cum tremură pământul sub 
tine la bătaia de picior a oamenilor. A  
fost cu totul și cu totul fenomenal tot 
ce s-a întâmplat la Năsăud. Cinste lor, 
tuturor celor care au reușit să înfăptu-
iască această minune românească. Res-
pect și mândrie!

(foto prima pagină: Cristi Moldovan)
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În comunicatul de presă emis de 
PMP, deputatul Marius Pașcan 

vorbește despre stadiul în care se 
află construcția autostrăzii ce ar 

lega Moldova de Transilvania, 
respectiv tronsonul Tg. Mureș - 
Iași. Totodată, acesta a precizat 
și importanța realizării acestui 

mare deziderat.

Proiect legislativ pentru 
„Autostrada UNIRII”
 
Considerăm că o dezvoltare sustenabi-
lă și sănătoasă depinde de investiții, iar 
la nivel național economia se bazează 
pe infrastructură, reprezentând practic 
coloana sa vertebrală. De aceea, după 
zece ani de promisiuni guvernamenta-
le, trenări politicianiste și socoteli de-
magogice, considerăm că este timpul 
înfăptuirii marilor proiecte concrete. 
În acest sens, prin doi parlamentari 
din Târgu-Mureș și Iași (deputații Ma-
rius Pașcan și Petru Movilă), Partidul 
Mișcarea Populară a inițiat un proiect 
legislativ privind construirea Autostră-
zii Iași – Târgu-Mureș. 
Întrucât în această perioadă se aniver-
sează și centenarul „Iași - Capitala Re-
gatului României - 1916-1918 și Oraș 
al Marii Uniri”, constituie un bun prilej 
pentru ca, o dată cu aniversarea cen-
tenarului Marii Uniri, Autostrada Iași 
- Târgu-Mureș să se numească chiar 
„Autostrada Unirii”. 
Lipsa unui tronson de drum, care să 
conecteze Regiunea de Nord-Est de 
Vestul țării, a condus la un decalaj 
pronunțat în ceea ce privește dezvol-

tarea regiunilor. În timp, discrepanța 
va deveni din ce în ce mai mare, iar 
acest lucru se traduce prin depopulare, 
demoralizare și o slabă industrializa-
re. Necesitatea acestei autostrăzi este 
argumentată și în Strategia de dezvol-
tare teritorială a României, document 
adoptat în octombrie 2016 de către 
Guvernul României, în care se preci-
zează faptul că regiunile extracarpatice 
sunt cele mai puțin dezvoltate, printre 
cele mai sărace județe fiind enumerat 
și Iașul.
În prezent, Master-planul de Transport 
General al României (MPGT) preve-
de ca termen de demarare a studiului 
de fezabilitate perioada 2021 - 2022. 
Singurul tronson pentru care s-a decis 
scoaterea la licitație a studiului de feza-
bilitate a fost Tg. Neamț - Iași - Pașcani. 
Însă, nimic nu s-a concretizat până la 
acest moment. În ansamblu, proiectul 
Autostrăzii Iași - Târgu Mureș repre-

zintă un pilon important și în ceea ce 
privește politica României față de Re-
publica Moldova. Astăzi, cuantificăm 
zece ani de studii și zeci de milioane 
de euro cheltuite pe studii de fezabi-
litate, studii care zac neatinse, inutile, 
prin sertare. Oricât de mult are nevoie 

România de o autostradă de legătură 
între Moldova și Transilvania, acțiunile 
Guvernului denotă o totală lipsă de 
strategie și direcție. Acest lucru este 
demonstrat clar de faptul că, în urmă 
cu aproape doi ani, contractul semnat 
pentru reactualizarea studiului de feza-
bilitate a fost suspendat, pentru că între 
momentul la care studiul ar fi fost defi-
nitivat și cel la care lucrările ar începe 
au trecut nu mai puțin de cinci ani.
Menționăm că proiectul legislativ al 
Partidului Mișcarea Populară a fost 
asumat, în calitate de coinițiatori, și 
de către colegii deputați mureșeni re-
prezentând PSD (Florin Buicu și Dinu 
Socotar), USR (Lavinia Abu Amra) și 
UDMR (Vass Levente) ca și de mulți 
alți colegi din majoritatea județelor 
țării. Le mulțumim tuturor și sperăm 
ca acest proiect să devină lege cât mai 
curând posibil!” a conchis deputatul 
Marius Pașcan. 
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Lupta împotriva Hipertensiunii arteriale
ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎM-
POTRIVA HIPERTENSIUNII ARTE-
RIALE - 17 mai este Ziua Mondială de 
Luptă Împotriva Hipertensiunii Arte-
riale. Pentru o perioadă de 5 ani, 2013-
2018, tema Ligii Internaționale pentru 
Hipertensiune (World Hypertension 
League) este ”Cunoașteți-vă valori-
le presiunii arteriale!” cu obiectivul 
creșterii gradului de conștientizare pri-
vind hipertensiunea arterială în rândul 
tuturor populațiilor lumii.
Factori de risc pentru boli cardiovas-
culare (BCV) în România: 40% Hiper-
tensiune Arterială (HTA) 20% Coleste-
rol total mărit 20% Supraponderalitate/
diabet 29% Consum redus de fructe și 
legume 28% Fumat 31% Activitate fi-
zică redusă 14,4 l Consum de alcool, 
alcool pur/an 

Satisfacţia vieţii: factor neconvenţi-
onal de sanogeneză conform World 
Happiness Report 2016 (date 2013-
2015) privind satisfacţia medie a vieţii, 
România ocupa locul 71 din 157 ţări. 

În România componentele satisfacţiei 
vieţii erau declarate (în ordine): PIB-
ul/locuitor; suportul social; speranţa 
de viaţă sănătoasă; libertatea alegerii în 
viaţă; generozitatea (activităţile carita-
bile). 
Creșterea satisfacţiei vieţii diminuează 
mortalitatea totală și prematură prin 
BCV 

ROMÂNIA (2015) în cifre:
- ocupă locul II în UE pentru 
Mortalitatea standardizată prin BCV, 
- locul II în UE pentru decesele 
prin Boli Cerebrovasculare, 
- locul I în UE pentru decesele 
prin Infarct Miocardic Acut (IMA), 
- 1,15 mld. lei cheltuieli spitali-
zare continuă prin BCV, 
- 6 din 10 persoane mor anual 
din cauza BCV, 
- 2.435.617 bolnavi cu HTA în 
evidenţa medicului de familie 

MĂSURI DE PREVENIRE
- Evitarea fumatului

- Menţinerea greutăţii în limite 
normale 
- Activitate fizică adecvată (mi-
nim 30 min/zi)
- Alegerea unei alimentaţii să-
nătoase
- Monitorizarea TA (sub 140/90 

mmHg)
- Screening-ul dislipidemiilor
- Consultaţie de evaluare a ris-
cului cardiovascular 

Sursa: INSP Bucureşti

Calendar medical
4 mai – Ziua Națională a Inimii

5 mai – Clean Your Hands! – 
Igiena mâinilor

17 mai – Ziua Mondială anti-
HTA

17 mai – Ziua Europeană anti-
obezitate

31 mai – Ziua Mondială fără 
Tutun

Campania mondială anua-
lă „SALVEAZĂ VIEȚI: Igi-
ena Mâinilor”, coordonată 

de Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS), a fost lansată 
în anul 2009 și este o extensie a 

„Primului Apel Global pentru 
Siguranța Pacienților: 

Îngrijirile Curate sunt Îngrijiri Sigure” 
(First Global Patient Safety Challenge: 

Clean Care is Safer Care). Campania 
a fost concepută pentru sprijinirea 

profesioniștilor din domeniul sănătății 

și reprezintă un efort major la nivel 
mondial pentru a îmbunătăți igiena 

mâinilor în cadrul îngrijirilor pentru 
sănătate. Elementul central al campa-
niei „SALVEAZĂ VIEȚI: Igiena Mâi-
nilor” este faptul că toți profesioniștii 

din domeniul îngrijirilor pentru 
sănătate trebuie să-și spele mâinile la 
momentul potrivit și în mod corect.

Problemele din cadrul îngrijirilor pen-
tru sănătate, așa cum sunt infecţiile 
asociate actului medical, de multe ori 
invizibile, sunt provocări politice și 
sociale ale fiecărui sistem de sănătate. 

Scopul este de a stimula acțiuni la nive-
lul îngrijirilor medicale care să demon-
streze că igiena mâinilor este punctul 
de plecare pentru reducerea infecțiilor 
nosocomiale și pentru creșterea 
siguranței pacienților.  Igiena mâinilor, 
ca parte a prevenirii infecțiilor și a pro-
gramelor de control în toate unitățile 
sanitare, previne infectarea pacientului 
și reduce povara la care sunt supuse sis-
temele de sănătate.

SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor 

Iubitorii de tradiții sunt așteptați luni, 
5 iunie, în a doua zi de Rusalii, în 
localitățile Hodac și Toaca pentru a 
duce mai departe tradiția despre care 
s-a aflat în lumea largă. 
Voia bună va fi asigurată de ansambluri 
folclorice de pe Valea Gurghiului, din 
comunele Hodac, Ibănești și Solovă-
stru, și nu numai, iar îndrăgiții artiști 
Leontina Pop, Doru Pop și Florina 
Oprea ne vor încânta cu piesele lor în 
care cântă despre această tradiție atât 
de frumoasă de pe Valea Gurghiului, 
comuna Hodac, unică în lume dealtfel. 
Alături de ei, vor urca pe scenă Deni-
sa Gliga, Ilinca Nastasia Farcaș, Laura 
Sand și Daiana Suceava, dar organiza-

torii nu se vor opri aici, ei promit multe 
surprize muzicale pe care le veți desco-
peri la fața locului. 

Finalul evenimentului e cel mai așteptat 
de participanți, deoarece atunci neves-
tele sunt băgate în apa Gurghiului. 

Jocul tradițional, urmat de Udatul 
Nevestelor, se va desfășura la Podul 
Hodacului. În joc intră nevestele care 
s-au măritat în anul care s-a încheiat. 
„Tradiția spune că nevasta își caută 
jucăuș care să o joace în jocul de dina-
intea udatului. Alaiul se îndreaptă spre 
râul Gurghiu, iar la comanda „În apă 
cu ele!”, partenerii de joc a tinerelor 
neveste le iau în brațe și le aruncă în 
apa Gurghiului. În acest moment, soții 
intervin și se târguiesc pentru a-și sal-
va soțiile. După târg, datornicii, adică 
soții, își plătesc datoria față de partene-
rul de joc al soțiilor și se petrec până 
noaptea târziu”, a precizat Ana Lucreţia 
Farcaș, consilier local al comunei Ho-
dac. 

Nevestele vor fi udate în comuna Hodac în a doua zi de Rusalii
Alexandra COTOI
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Nostalgia plimbărilor cu mocănița din 
trecut, pot fi retrăite din nou, deoarece 
voluntarii Asociației Mocănița Tran-
silvaniei organizează și promovează 
plimbări cu mocănița pe ruta Teaca – 
Comlod. Trenul și infrastructura fero-
viară sunt asigurate de IndormurExim 
S.R.L., iar doritorii vor fi cu siguranță 
impresionați de peisajele zonei străbă-
tute de mocăniță „în această perioa-
dă ne putem bucura de zile relaxante 
în natură, admirând colinele verzi ale 
Transilvaniei, animale sălbatice de tot 
soiul, făcând o incursiune pe o cale 
ferată veche de mai bine de un secol. 
Plecarea are loc din Gara Teaca, iar pe 
traseu vom opri în Valea Lupului și în 
Gara Ocniţa, urmând ca la Comlod să 
facem o vizită la Castelul Teleki, aflat 
într-o stare precară și având nevoie 
urgentă de reparaţii” a precizat Cristi-
an Moldovan, președintele Asociației 
Mocănița Transilvaniei. Traseul este 
unul dintre cele mai lungi trasee fe-
roviale înguste din țară, care este 
funcțional și în zilele noastre, având o 
vechime de peste 100 de ani. Priveliștea 
va putea fi admirată de iubitori în ulti-
mul week-end din luna mai, în zilele de 
sâmbătă și duminică, începând cu ora 
10. Totodată, se vor organiza plecări și 
în perioada 1 iunie – 4 iunie, de la ora 
10, pentru a putea beneficia cât mai 
mulți nostalgici de aceste frumuseți. 
Plecarea se va face din Gara Teaca, iar 
costul unui bilet este de 20 lei pentru 
adulți și 10 lei pentru copiii cu vârsta 

de până la 14 ani. Voluntarii Asociației 
Mocănița Transilvaniei ne sfătuiesc să 
ne rezervăm din timp biletele, pentru 
o mai bună organizare, dar și pentru 
a avea siguranța că vom putea fi prin-
tre pasagerii acestor călătorii în timp. 
„Adună o gașcă, ia-ţi prietenii și fami-
lia și vino să redescoperim această mi-
nunată zonă a Câmpiei Transilvaniei 
într-o călătorie pe calea ferată îngustă, 
veche de mai bine de 100 de ani” este 
îndemnul adresat de organizatori, care 
vă invită să vă rezervați locurile online 
pe www.mocanita transilvaniei.ro

Alexandra COTOI

Hai la drum cu Mocănița Transilvaniei!
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Ansamblul ,,Hodăceana” a participat și 
în acest an la concursul ,,Fii star în ţara 
ta”. Concursul s-a desfășurat în locali-
tatea Vulcan din judeţul Hunedoara și 
au participat în jur de 200 de concu-
renţi din toată ţara. Iubitori de tradiţii, 
membrii Ansamblului „Hodăceana” 
participă de mult timp la numeroase 
concursuri, de unde s-au întors de fie-
care dată cu premii, dovedind că pasi-
unea pentru folclor este una puternică. 
Concursul de la Vulcan s-a desfășurat 
pe durata a trei zile, iar Ansamblul 

,,Hodăceana” s-a clasat pe locul întâi 
la secţiunea dansuri folclorice, și au 
lăsat o bună impresie juriului și publi-
cului prezent, cu tradiţionalele jocuri 
autentice românești din zona Hodacu-
lui. „Am fost foarte mulţumiţi de acest 
trofeu, a fost foarte mult apreciat jocul 
nostru, pentru că e tradiţional din lo-
calitatea Hodac și au fost apreciate 
costumele populare. Când am apărut 
pe scenă am dat impresia de pom în-
florit, de primăvară și bucurie. Noi am 
fost foarte apreciaţi și ne bucură acest 
lucru. Oriunde mergem suntem bine 
văzuţi, apreciaţi și avem invitaţii foarte 

multe la diferite concursuri și festiva-
luri”  a declarat Cornelia Butilcă, co-
ordonatoarea Ansamblului „Hodăcea-
na”. Planurile de viitor ale ansamblului 
sunt ambiţioase, iar implicarea de care 
dau mereu dovadă membrii acestuia, îi 
ajută să se impună pe scenă la fiecare 
apariţie. „Sub bagheta instructorului 
de jocuri populare, Bucin Dumitru am 
reușit să realizăm opt jocuri populare 
din care 4 suite populare de la noi din 
sat. Dânsul a chemat bătrânii din sat 
pentru a prelua exact toate figurile su-
itelor în realizarea jocurilor care sunt 
foarte apreciate. Trebuie să o amintesc 

pe doamna profesor Maria Pop, sufle-
tul tradiţiilor de la noi din localitate, 
alături de care am pus în scenă șapte 
obiceiuri păstrate de bătrânii satului: 
întoarcerea ţapinarilor, măsura oilor, 
udatul nevestelor, claca la cosit, toc-
meala tinerilor, chiuitul la găină, spăla-
tul la vâltoare, obiceiuri pe care le-am 
prezentat la diferite festivaluri la care 
am participat” a mai adăugat Cornelia 
Butilcă. Pe lângă grupul de dansatori, 
Ansamblul ,,Hodăceana” se prezintă la 
diferite concursuri din ţară și cu un ex-
celent grup vocal.
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Locul I la Jocuri Folclorice

Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureș a premiat câștigătorii concursu-
lui „DESENĂM! NE JUCĂM! CIRCU-
LAŢIE ÎNVĂŢĂM!” – faza judeţeană. 
Concursul se organizează anual de că-
tre Ministerul Educației și Cercetării și 
Ministerul de Interne prin Direcția Po-
liţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei. La începutul lunii 
februarie, poliţiștii de la Serviciul Ruti-

er și de la Compartimentul de Analiză 
și Prevenire a Criminalităţii, împre-
ună cu Inspectoratul Școlar Judeţean 
Mureș, au lansat o invitaţie elevilor 
mureșeni, de a concepe creaţii artistice 
având ca temă prevenirea accidentelor 
rutiere. Elevii mureșeni, din clasele 
I-IV, inclusiv din mediul rural, au cre-
at peste 2000 de mici opere de artă, în 
care au ilustrat care este viziunea lor 
asupra a ceea ce înseamnă traficul ruti-
er. Jurizarea desenelor a fost o misiune 
dificilă pentru poliţiști și reprezentanţii 

Inspectoratului Școlar Judeţean Mureș, 
având în vedere că toate desenele au 
fost deosebit de frumoase! La etapa ju-
deţeană au fost selectate 14 desene, din 
tot judeţul. Cele mai bune lucrări ale 
micuţilor au fost răsplătite cu diplome, 
premii și permise de „BUN PIETON”.
Dintre cele 14 desene participante, 
doar 4 dintre ele (câte unul pentru fi-
ecare an de învăţământ) vor fi trimise 
la etapa naţională, iar creatorii acestora 
sunt:
1. Lupea David – clasa I, Școala Gim-

nazială „Zaharia Boiu”, din Sighișoara
2. Dumitru Sara Maria – clasa a II-a, 
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, din 
Tîrnăveni
3. Totu Ingrid Alecsia – clasa a III-a, 
Școala Gimnazială Nr. 1, din Luduș
4. Varga Luminiţa – clasa a IV-a, Școala 
Gimnazială „Dacia”, Tg . Mureș
Premiile au fost oferite de poliţiști cu 
sprijinul organizaţiei „Salvaţi Copiii” – 
Filiala Mureș. 

,,Desenăm! Ne jucăm! Circulaţie învăţăm!”
Dora PATRON
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LOCURI DE MUNCĂ

Se caută muncitori în Germania zootehnie, agricul-
tură. Informaţii la telefon: 0755329651

DIVERSE

Vând mobilă import Germania. Dormitoare duble, 
simple, colţare. Informaţii la telefon: 0755329651

Vând teren intravilan, zonă deosebită, în Reghin, 
zona Bodogaia. Suprafață 16 ari, cu toate utilitățile. 
Informații la telefon 0744 573 770.

S-a deschis pescuitul pe lacul de la Goreni. 
Informații la telefon 0749 060 570

Vând tractor Case International 956XL, cu încărcă-

tor frontal, stare perfectă de funcționare. Preț 8900 
euro. Informații la telefon 0765 157 992

Centru de excelență în cardiologie S.C.Cardiomed 
S.R.L., vă oferă posibilitatea efectuării unei 
consultații cardiologice gratuite cu biletul de trimi-
tere, în noua sa locație din Mun. Reghin, str. P-ța 
Petru Maior, nr. 31. Programări la telefon: 0771-
275.390. Vă așteptăm cu drag!

ANUNŢURI

Companie cu capital olandez, specializată în proiectarea și producția de sisteme integrate de manipulare și paletizare a 
bunurilor de larg consum, cu sediul în Cluj – Napoca, își extinde activitatea într-un

 nou punct de lucru, în Reghin, str. Gurghiului nr. 65.

POSTURI VACANTE BENEFICII

Vă aşteptăm în noua 
echipă CSi din Reghin!

Aplicaţiile se trimit la: 
angajari@CSiportal.com, 

fax: 0264.403.026 sau 
casuţa poștală str. Gur-

ghiului, nr. 65

Informaţii la telefon: 
0372.116.627 
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Casa Municipală de Cultură ,,Eugen 
Nicoara” a fost gazda unei noi întâlniri 
a Despărţământului ASTRA Reghin. 
La fel ca în fiecare an, se organizează 
adunarea generală cu mai multe puncte 
pe ordinea de zi, cu scopul de a rezolva 
anumite probleme existente, împreună 
cu invitaţi din despărțăminte ale aso-
ciaţiei din alte orașe ale ţării. Punctele 
de pe ordinea de zi au fost: Raportul 
de activitate al Despărţământului AS-
TRA Reghin pe anul 2016, Aprobarea 
programului de activităţi  pentru anul 

2017, Comunicarea „Despărţământul 
ASTRA Reghin, 143 de ani de la înfiin-
ţare”,  Alegerea noului Comitet de Con-
ducere. Printre punctele de pe ordinea 
de zi, s-a aflat și alegerea unui nou 
președinte în fruntea despărţământu-
lui Reghin, membrii asociaţiei dorind 
să întinerească aerul cultural al zonei. 
Profesorul Marin Șara, cel care a fost 
președinte al despărțământului local 
în ultimii 12 ani, s-a retras din această 
funcţie, problemele de sănătate îngre-
unându-i realizarea activităților din 
această funcție. Acesta a avut o colabo-
rare deosebită cu Administraţia Publi-

că Locală, care a oferit sprijin financiar 
în toate manifestările organizate. De la 
Adunarea Generală a Despărţămân-
tului ASTRA Reghin, nu a lipsit prof.
univ.dr. academician Dumitru Acu, 
președintele Asociaţiunii ASTRA, care 
s-a bucurat să fie în mijlocul reghineni-
lor „mă bucur că am putut veni din par-
tea conducerii Asociaţiunii, deoarece 
considerăm Despărtământul Reghin, 
unul puternic, cu realizări deosebite 
pe linie culturală și pe linie știinţifică”. 
Adunarea generală a votat o conduce-
re provizorie pe o perioadă de 6 luni, 
deoarece din cei 125 de membri activi, 

au fost prezenţi doar 20 de astriști, re-
prezentativitatea nefiind legală și sta-
tutară.  În urma discuţiilor, secretarul 
Despărţământului, Ilie Frandăș a fost 
propus în calitate de președinte inte-
rimar, vicepreședinți Dorin Cremene 
și Matei Robert, iar funcţia de secretar 
a fost ocupată de Paula Hurducaciu. 
În șase luni se va face o nouă adunare 
în care se va alege candidatul care va 
ocupa funcţia de președinte prin vot 
democratic.
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Se lansează ARTDOOR, concurs internațional şi 
tabără de creație  

Asociația Culturaft, cu spriji-
nul Consiliului Județean Mureș 

și în parteneriat cu Ordinul 
Arhitecților din România, filiala 

Mureș, au lansat „ARTDO-
OR. big art meets nature”, o 

competiție artistică pentru 
instalații de mari dimensiuni, 

deschisă atât artiștilor români, 
cât și internaționali. Proiectele 

câștigătoare vor fi expuse în aer 
liber, în cadrul festivalul AWA-
KE, în perioada 1-3 septembrie 

2017, pe domeniul Teleki din 
Gornești.

ARTDOOR este un concurs ce își pro-
pune selectarea și finanțarea a șapte 
proiecte de instalații artistice de mari 
dimensiuni, proiectele câștigătoare 
urmând a deveni parte componentă a 
festivalul AWAKE. 

Calendarul competiției:

• Înscrieri: termen limită – 15 iunie 
2017, ora 23:59 (GMT+2)
• Jurizare: 16 – 25 iunie 2017
• Anunțarea finaliștilor: 26 iunie 2017
• Depunerea contestaţiilor: termen li-
mită – 29 iunie 2016
• Soluţionarea contestaţiilor: termen 

limită – 7 iulie 2016
• Anunțarea câștigătorilor: 7 iulie 2016
Amplasat în inima Transilvaniei, în 
cadrul unui impresionant parc den-
drologic, ce include copaci rari precum 
Gingko Biloba, lămâi și cedru de mlaș-
tină, festivalul AWAKE oferă pretextul 
perfect pentru a crea, a expune și a 
explora arta, în mijlocul naturii, rit-
murilor și al distracției. Printre arborii 
seculari și statuile alegorice, domnește 
Castelul Teleki, supranumit „cel mai 
frumos castel din Transilvania”, mo-
nument arhitectural de secol XVIII. 
Construit în stilul Grassalkovich, prin-
cipalele carateristici ale castelului sunt 
forma în „U” și cupola centrală. 

Trei zile pentru corp, min-
te şi suflet

În peisajul feeric al domeniului Teleki, 
festivalul AWAKE dorește să ofere pu-
blicului o experiență completă de 3 zile 
pentru corp, minte și suflet, în care arta 
va avea un rol central. 
„Suntem bucuroși să sprijinim pro-
iectul ARTDOOR în urma căruia atât 
locuitorii, cât și vizitatorii județului 
Mureș vor putea admira prima 
expoziție în aer liber cu obiecte de artă 
contemporană de mari dimensiuni”, 

a declarat Péter Ferenc, Președintele 
Consiliul Județean Mureș.
Attila Kim, membru al juriului și Comi-
sarul României la cea de-a 57-a ediție a 
Bienalei de la Veneția - 2017, a declarat 
„Această expoziție este o ocazie unică 
de a redescoperi esența domeniului Te-
leki, un loc important de întâlnire de-a 
lungul secolelor al artiștilor, intelectu-
alilor și colecționarilor, așa că lansăm 
participanților provocarea de a redefi-
ni acest spirit mereu deschis, curios și 
fără vârstă.” 
Alături de Attila Kim, din juriu mai 
fac parte Mircea Cantor, unul dintre 
cei mai bine cotați artiști români con-
temporani și Angela Kovacs, arhitect și 
președintele filialei Mureș a  Ordinului 
Arhitecților din România. Instalațiile 
câștigătoare vor fi realizate sau asam-
blate în timpul Taberei de Creație 
ARTDOOR, ce se va desfășura în săp-
tămâna dinaintea festivalului AWAKE, 
pe domeniul Teleki din Gornești.
Printre criteriile pe baza cărora se va 
realiza evaluarea proiectelor se numără 
originalitatea proiectului, reprezentati-
vitatea conceptului în contextul temei, 
impactul estimat asupra publicului și 
fezabilitatea proiectului, cei interesați 
putând afla mai multe detalii pe pagina 
oficială a concursului: http://artdoor.
awakefestival.ro. 

Şuie Paparude, Tom Odell 
şi mulți alții

AWAKE prelungește vara cu încă trei 
zile de distracție pentru iubitorii de 
muzică, artă și vacanță. În ultimul 
weekend de vară și primul de toam-
nă, concertele și party-urile vor merge 
mână în mână cu proiecțiile video și 
sesiunile de teatru interactiv, natura va 
armoniza cu arta, iar biblioteca în aer 
liber și sesiunile de spoken word poe-
try își vor găsi locul printre poienițele 
încântătoare ce înconjoară castelul Te-
leki. Printre artiștii confirmați la prima 
ediție AWAKE se numără Rag’n’Bone 
Man, revelația muzicală a anului, Tom 
Odell, Modestep (live), Irie Maffia, 
Subcarpați, Alternosfera, Șuie Papa-
rude, Kiscsillag, Golan, Axel Thesleff, 
Gojira&Planet H, Les Elephants Bi-
zarres, Jurjak, Mary PopKids, sZempol 
Offchestra, T-Boys, DJ Sauce si DJ Shi-
ver. Biletele sunt disponibile pe even-
tim.ro la prețul promoțional Early Bird 
de 151 lei pentru abonament de 3 zile 
și 175 lei pentru abonament pe 3 zile 
incluzând camping.
Bogdana Popa - PR Executive 
Culturaft

Despărţământul ASTRA Reghin are preşedinte 
interimar

Infractorii caută mereu idei pentru a 
câștiga ilicit bani. O nouă metodă vi-
zează deturnarea transferurilor banca-
re efectuate de către societăţi comerci-
ale, în relaţiile de afaceri.
Schema infracţională a acestor fapte 
presupune compromiterea și accesarea 
neautorizată a conturilor de e-mail ale 
societăţilor comerciale, monitorizarea 
corespondenţei purtate de angajaţii 
respectivei firme și simularea cores-
pondenţei reale, prin intermediul unei 
adrese de e-mail asemănătoare cu cea a 
societăţii partenere.
Finalitatea poate fi deturnarea transfe-

rului de bani către un cont bancar di-
ferit faţă de cel al beneficiarului, cont 
controlat de către alţi membri ai grupă-
rii infracţionale.

POLIŢIA ROMÂNĂ RECO-
MANDĂ, PENTRU PREVENI-
REA UNOR ASTFEL DE „E-
MAIL FRAUD”: 

Schimbaţi la un interval de timp regu-
lat parolele de acces în conturile de e-
mail folosite în activitatea comercială! 
Folosiţi autentificarea în doi pași!
Limitaţi utilizarea calculatoarelor des-

tinate efectuării de tranzacţii financiare 
de la utilizarea lor în alte scopuri (ac-
cesare e-mail personal, reţele de soci-
alizare). Astfel, evitaţi și riscurile de 
infectare cu programe informatice de 
tip malware.
Stabiliţi proceduri clare de lucru și in-
formaţi angajaţii cu privire la eventua-
lele riscuri!
Confirmaţi telefonic pentru operaţiu-
nile atipice sau atunci când se solicită 
efectuarea transferului într-un cont 
bancar diferit faţă de cel obișnuit!
Evitaţi de a răspunde la e-mail-urile 
în care se solicită schimbarea contului 

bancar, prin utilizarea funcţiei de RE-
PLAY și creaţi un e-mail nou, prin care 
să solicitaţi confirmarea acestui fapt.
Informaţi în cel mai scurt timp POLI-
ŢIA, în cazul în care societăţile comer-
ciale sunt implicate în astfel de cazuri!

Protejaţi-vă banii şi relaţiile de afaceri!
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Joi, 18 mai, Casa de Cultură a Tineretu-
lui „George Enescu” din Reghin, a fost 
locul de desfășurare al primei ediții 
a concursului județean „Jocuri din 
folclorul copiilor”, inclus în Calenda-
rul Activităților Județene CAEJ 2017, 
poziția 3. Proiectul, inițiat de inspector 
școlar de specialitate  din cadrul In-
spectoratului Școlar Județean Mureș, 
prof. drd. Irina Trifan, a fost organizat 
de cadrele didactice de la Grădinița cu 
Program Prelungit Nr. 4 din Reghin: 
prof. Bumbu Mihaela, prof. Chibul-
cutean Dorina, prof. Cotoi Alexandra, 
prof. Marian Georgeta, prof Menyei 
Irisz, prof. Toncean Anca, beneficiind 
de sprijinul directorului unității prof. 
Maria Petruț, precum și al Casei de 
Cultură a Tineretului „George Enescu” 
din Reghin, partener în proiect. 
Concursul a reunit preșcolari de la 
grădinițe din județul Mureș, care au 
răspuns afirmativ invitației. Astfel 
că echipaje de la Grădinița cu Pro-
gram Prelungit Nr. 2 din Târnăveni, 

Grădinițele cu Program Prelungit 
„Codrișor” și „Lumea Copiilor” din 
Tg. Mureș, Grădinița din Filea, co-
muna Deda și Grădinițele P.P.Nr. 2 și 
P.N.Nr. 3 din Reghin au demonstrat că 
nu au uitat cum e să te joci „De-a Baba 
Oarba”, „Mămăligă cu mălai” și mul-
te alte astfel de jocuri demult uitate, 
dar totodată cum trebuie să te împaci 
într-un joc atunci când cineva a greșit. 
Preșcolarii nu au simțit atmosfera de 
concurs, deoarece Clovnul Dili și Fetița 
Pipi au reușit să le capteze atenția prin 
fel de fel de jocuri, în care au implicat 
în mod direct întreaga sală. 
Juriul, format din inspector școlar 
prof. drd. Trifan Irina, prof. Gabor 
Laura, prof. Chibulcutean Dorina, 
prof. Petruț Maria și Naste Marcel, 
directorul Casei de Cultură a Tine-
retului „George Enescu”,  a apreciat 
prestația preșcolarilor în funcție de 
mai multe criterii, iar câștigători au 
fost desemnați, după lungi deliberări, 
preșcolarii de la Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 2 din Reghin, coordonați 
de prof. Moldoveanu Alina și prof. 

Șerban Ionela. 
Proiectul va continua și în anul ur-
mător, iar organizatorii promit încă 
de pe acum cel puțin la fel de multă 

distracție ca în acest an. Felicitări tu-
turor preșcolarilor și cadrelor didactice 
care i-au îndrumat!
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La „Jocuri din folclorul copiilor” preşcolarii s-au 
distrat pe cinste
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Consiliul Județean Mureș a lansat se-
siunea de selecție a proiectelor privind 
solicitările de finanțări nerambursabile 
din bugetul propriu al județului Mureș 
pe anul 2017 pentru activități non-
profit de interes județean, în dome-
niile: cultură, culte, sport și asistență 
socială, derulate în anul 2017. Suma 
totală alocată acestor finanțări este în 
cuantum de 2.150.000, după cum ur-
mează: proiecte și acțiuni culturale, 
600.000 lei, culte religioase, 600.000 lei, 
acțiuni sportive, 400.000 lei și asistență 

socială, 550.000 de lei (la prima sesiu-
ne). Termenul limită pentru depune-
rea documentațiilor este 5 iunie 2017. 
De asemenea, s-a demarat procedura 
simplificată pentru atribuirea con-
tractelor de achiziție publică pentru 
achiziționarea următoarelor servicii 
sociale:
- Servicii rezidenţiale pentru copii se-
paraţi temporar sau definitiv de părinţi, 
cu măsură de protecţie în sistemul de 
ocrotire specială din judeţul Mureș;
- Servicii sociale de dezvoltare a de-

prinderilor de viaţă independentă 
pentru copii și tineri aflaţi în sistemul 
public de protecţie specială din judeţul 
Mureș;
- Servicii rezidențiale de îngrijire și 
asistență pentru victimele violenței în 
familie din judeţul Mureș;
- Servicii de asistenţă socială cu cazare 
pentru persoane cu dizabilităţi.
Termenul de depunere a 
documentațiilor este 10 zile lucrătoare.
Atât documentațiile pentru solicita-
rea finanțărilor nerambursabile cât și 

documentațiile de atribuire necesare în 
cadrul procedurii de achiziție a servici-
ilor sociale, pot fi accesate pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Mureș 
www.cjmures.ro.

Biroul de Presă al Consiliului Jude-
ţean Mureş

Consiliul Judeţean Mureş a lansat sesiunea de 
finanţare pentru ONG-uri


