
Da, uneori aparenţele înşală, dar din păcate ne şi 
conduc viaţa. Un vechi proverb spune că „nu trebuie 
să judecăm după aparenţe”, iar un altul îl contrazice 
„prima impresie contează”... DA şi NU! Cred că ne-
am gândit cu toţii la acest lucru, într-adevăr nu trebu-
ie să judecăm după aparenţe, trebuie să descoperim 

cine suntem noi defapt cu adevărat. Propun un mic 
joc de imaginaţie, în special doamnelor şi domni-
şoarelor: ne prindem părul, nu ne aranjăm, luăm un 
trenning pe noi şi ieşim la plimbare...şi atunci apare 
aparenţa! Poate o să fiţi considerate nişte domnişorici 
nepăsătoare, neîngrijite, cum ieşiţi aşa pe stradă? Dar 
ce să vezi, apare „prima impresie” despre cine cred 
unii că sunteţi defapt şi acolo aţi primit „eticheta” 
de „fată simplă, neinteresantă”. Dar ştiți de ce consi-
der eu că uneori, aparenţele înşală? Pentru că eu îmi 
permit acest lucru de a analiza dacă chiar mi-ai atras 
atenţia, eu pot să cred că eşti o adevărată doamnă, 
care 5 zile din 7 are nevoie de acea „primă impresie” 
şi care este extrem de importantă pentru tine. Trezit 
de dimineaţă, aranjat părul, machiaj, ţinută adecvată 
şi...neapărat călcată pentru că asta îţi cere programul 
tău, probabil de 8 ore pe zi, în care faci ceea ce îţi pla-
ce, iar după ce ai renunţat la „ambalaj”  îţi ceri tu să 
faci totul, cum îţi place, liberă şi relaxată, în confortul 
pielii tale. Bineînţeles că sunt şi femei care iubesc să 
fie aranjate şi puse la punct pentru că acela e „amba-
lajul” în care ele se simt bine, iar faptul că se urcă încă 

de la primele ore ale dimineţii „în corcoduş”, adică 
pe tocuri, le face să-şi înceapă ziua cu zâmbetul pe 
buze şi pline de viaţă. Oare de ce nu îi lăsăm noi pe 
oameni să fie exact aşa cum sunt, să luăm o atitudine 
pasivă şi neutră? De ce creem stereotipuri, modele pe 
care nici nu vreau să mă gândesc că unii le urmează 
cu sfinţenie? Din cauza aceasta apar nonconformiştii.  
Plimbatul în trenning este cred eu, cel mai uşor joc 
de imaginaţie! Nu vreau să ştiu dacă am adăuga la 
acel trenning tocuri şi şosete, care ar fi prima impre-
sie? Din păcate ajungem să jignim atât de repede şi să 
pierdem unele oportunităţi atât de importante, doar 
din cauza faptului că nu privim dincolo de aparenţe, 
indiferent dacă vom descoperi lucruri frumoase sau 
neplăcute, vorba unui citat celebru  „iarba este întot-
deauna mai verde la ceilalţi... până când descoperim 
că este gazon artificial”.
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În cadrul Festivalului Virginia Zeani, ce 
s-a desfășurat în perioada 22-25 iunie 

printr-o serie de concursuri și spectaco-
le la Târgu-Mureș, cunoscutei soliste de 

operă și una dintre cele mai prestigi-
oase soprane lirice din anii 50, 60 și 

70, i-a fost decernat de către Primăria 
Solovăstru, titlul de cetăţean de onoare, 
cunoscut fiind faptul că soprana își are 

rădăcinile în localitatea Solovăstru. 

Timp de 25 de ani „prima donna asso-
luta” a Teatrului de Operă din Roma, 
a cântat alături de cei mai renumiți 
tenori, Luciano Pavarotti şi Plácido 
Domingo.  De-a lungul întregii sale 
cariere, Virginia Zeani a fost căldu-
ros omagiată pentru calitățile sale 
excepționale de dinamism teatral, 
vitalitate şi sensibilitate. Vocea sa de-
monstrează o mare flexibilitate, emisă 
cu o remarcabilă competență tehnică, 
extinsă de la notele calde din piept, 
până la înaltele acute. Zeani cântă cu 
o impecabilă frazare, cu intensitate şi 
convingere dramatică. Virginia Zeani 
este doctor honoris causa al Univer-
sităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 
al Universităţii Babes-Bolyai din Cluj-
Napoca, iar în acest an, a primit titlul 
de cetăţean de onoare al comunei So-
lovăstru.
Într-un cadru festiv, desfăşurat la Că-
minul Cultural din Solovăstru, alături 
de oameni de cultură şi admiratori 
ai sopranei, primarul comunei Solo-
văstru, Chirilă Ilie Tătar, a decernat 
primul titlu de cetăţean de onoare al 
comunei „vreau să mulţumesc pentru 
această iniţiativă, noi am analizat-o în 
cadrul Consiliului Local Solovăstru şi 
coform hotărârii luate în cadrul şedin-
ţei,  am şi pus-o în practică. Vreau să 
vă asigur că atâta timp cât voi fi primar, 
voi sprijini orice acţiune culturală şi voi 
fi alături de orice iniţiativă, pentru că, 
pe lângă munca noastră de zi cu zi, a 
celor din administraţia publică locală, 
de a înfrumuseţa comuna, să arate cât 
mai bine şi să fim mândri cu ea, partea 
culturală ne poate ajuta să o dezvoltăm 
mult mai mult.  Suntem mândri că am 

putut să-i oferim acest titlu şi voi încer-
ca să transformăm casa dânsei în pri-
ma casă memorială din judeţul Mureş.”
Din cauza vârstei şi a distanţei, Virgi-
nia Zeani nu s-a putut deplasa pentru a 
i se înmâna titlul de cetăţean de onoare 
în mod personal, însă ea a transmis un 
mesaj video de mulţumire.
„Sunt fericită că îmi oferiţi acest mo-
ment, rar de tot în viaţa unui om, în 
special a unei femei de 92 de ani cum 
sunt eu, ce pot să-mi doresc mai mult? 
Poate dacă mă simt mai bine, să dea 
Dumnezeu şi să pot să vin la toamnă, 
dacă e posibil în România, asta este do-
rinţa mea cea mai vie. Vreau să vă spun 
că eu sunt o fermeie fericită, pentru 
că am avut un crescendo în viaţa mea 
nemaipomenit şi acum când ajung la 
vârsta asta, am alături de mine un fiu, 
Alexandru,o noră, Rafaella şi un nepot 
Gabriell, care are 22 de ani, am o fa-
milie împlinită. Vă mulţumesc din tot 
sufletul că niciodată nu o să fie destul 
de caldă mulţumirea mea, ca acum, 
pentru că mă gândesc la voi toţi cu aşa 
mult drag şi cu aşa mare dorinţă de a vă 
vedea! Dumnezeu să ne ajute să ne ve-
dem cât mai repede. Vă îmbrăţişez din 
tot sufletul meu, cu tot dragul” au fost 
cuvintele Virginiei Zeani, care a primit 
acest titlu cu cea mai mare bucurie.
Întreg Festivalul Virginia Zeani este un 
proiect amplu prin care organizatorii 
şi-au propus elogierea de acum înainte 
celebrei soprane „această iniţiativă vine 
în onoarea şi în cinstea doamnei Virgi-
nia Zeani, vrem să o aducem înapoi la 
Solovăstru, fiindcă noi considerăm că 

aici este locul doamnei şi ne confirmă 
prin toate apariţiile sale publice, că aşa 
este, iar proiectul înseamnă să dezvol-
tăm un festival care-i poartă numele, 
să dezvoltăm un concurs de canto şi 
să dezvoltăm în acelaşi timp o casă 
memorială-muzeu care va fi în conti-
nuare onoarea şi în cinstea acestei mari 
soprane” a declarat Marian Jurgiu, di-
rectorul de festival.
Prezent la această ceremonie de decer-
nare a titlului de cetăţean de onoare, a 
fost şi Marius Constantinescu, amfitri-
onul festivalului „vreau să-i mulţumesc 
domnului Marian Jurgiu, pentru că a 
fost scânteia care a provocat tot ceea 
ce se întâmplă şi apoi evident Primă-
riei din Solovăstru şi Consiliului Lo-
cal din Solovăstru  pentru decizia pe 
care au luat-o. Mă gândesc ce imensă 
bucurie îi faceţi toţi doamnei Zeani şi 
mă gândesc la preaplinul pe care-l va 
avea în suflet în momentul în care va 
vedea imaginile cu ceea ce s-a întâm-
plat aici. Nici nu vă daţi seama ce mult 
se va bucura. Toţi locuitorii din Solovă-
stru trebuie să aibă certitudinea că vor 
avea întotdeauna un soare în plus faţă 
de toţi ceilalţi. O au pe doamna Zeani, 
o comoară de care trebuie să se bucure 

în fiecare moment ”.
Placheta şi trofeul Virginia Zeani au 
fost realizate de Bijuteria Sabion din 
Târgu-Mureş.
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„Târgul Fetelor” de la Gurghiu a adunat 
și în acest an, pe platoul de la Mocear, 
mii de iubitori ai cântecului și jocului 

popular. Cu o tradiţie veche de peste 
100 de ani și reînviată în anul 2005 din 
iniţiativa primarului comunei Gurghiu, 

Laurenţiu Boar, „Târgul Fetelor” a 
ajuns să fie îndrăgit și vizitat de toată 

Valea Gurghiului și nu numai. 

Povestea târgului a început în curtea 
Castelului Rakoczi-Bornemisza din 
Gurghiu. Târgul era un prilej de în-
tâlnire pentru oamenii din comunele 
învecinate, de a-şi achiziţiona diferite 
unelte, dar şi o ocazie pentru fetele şi 
băieții din localități diferite să se în-
tâlnească şi să se cunoască. La fel ca 
în vremurile de demult, târgul începe 
sâmbătă seara, după ce se lasă întu-
nericul, cu obiceiul numit „Strigatul 
peste sat”, unde feciorii din satul Caş-
va se aşează pe două dealuri aflate în 
apropiere şi strigă lucruri mai puţin 
de laudă, despre fetele din sat. Este un 
mod de distracţie pentru ei, dar şi de 
emoţii pentru fetele care-şi auzeau nu-
mele, deoarece întreg satul afla fapte 
şi întâmplări care trebuiau să rămână 
ascunse. În vremurile vechi, târgul era 
o adevărată bucurie pentru tinerii care 
îşi căutau jumătatea. Era modul ideal 
de a vedea şi alte mândre fete. Poveşti 
încă mai sunt despre furatul fetelor din 
târg, atunci când părinţii nu acceptau 
relaţia dintre tineri. Vremurile erau 
altfel, dacă părinţii erau înstăriţi îşi 
doreau un ginere sau o noră la fel de 
înstărită, cu zestre. 
În amintirea vremurilor frumoase, 
încărcate de tradiţie şi obiceiuri care 
încet, încet revin la viaţă, Primăria şi 
Consiliul Local Gurghiu s-a bucurat 
şi în acest an de tot sprijinul oferit de 
oamenii din comună, care au organizat 
şi prezentat la târg „Obiceiul de nun-
tă” şi „Obiceiul târgului”. De la „Târgul 
Fetelor” din acest an nu a lipsit spec-
tacolul folcloric, care a reunit pe scena 
amplastă la umbra stejarilor bătrâni de 
pe Platoul Mocear, formaţii de dansuri 
populare, tinere talente din zonă şi în-
drăgiţi interpreţi de muzică populară. 
Prezente la eveniment au fost şi ofici-
alităţi ale judeţului Mureş care vin de 
fiecare dată cu drag la astfel de ma-
nifestări. Dintre cei care au răspuns 
afirmativ invitației lansate de organi-
zatorii evenimentului s-au aflat pre-
fectul judeţului Mureş, Lucian Goga, 
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 

Mureş, Alexandru Cîmpeanu şi Ovi-
diu Dancu, întâmpinaţi fiind, conform 
tradiției cu pâine şi sare. În deschidere, 
primarul comunei Gurghiu, Lauren-
ţiu Boar, a mulţumit tuturor celor care 
s-au implicat în reînvierea acestei tra-
diţii „Vă mulţumesc tuturor pentru că 
sunteţi astăzi aici pe acest platou fru-
mos, la marea sărbătoare tradiţională 
a comunei Gurghiu, a Văii Gurghiului, 
cât şi a tuturor împrejurimilor, Târgul 
Fetelor, una dintre cele mai vechi şi 
mai frumoase sărbători cu o vechime, 
mult peste 100 de ani. Încercăm să rea-
ducem la viaţă ceea ce a fost odată spe-
cific acestei sărbători: portul popular, 
jocurile tradiţionale, obiceiul de nuntă, 
muzica specifică locului, voia bună şi 
buna dispoziţie a noastră, a locuito-
rilor acestor meleaguri, indiferent de 
naţionalitate şi de haina pe care o pur-
tăm. Pentru tot ceea ce se întâmplă as-
tăzi aici, vă mulţumesc în primul rând 
dumneavoastră, celor care astăzi v-aţi 
îmbrăcat în straie naţionale, v-aţi pre-
gătit şi v-aţi implicat în continuitatea 
acestei tradiţii. Vreau să mulţumesc şi 
celor care în urmă cu trei ani, au con-
tribuit la construirea acestui mic sat 
ţărănesc, mulţumesc Consiliului Jude-
ţean Mureş pentru  sprijinul financiar 
anual acordat, Consiliului Local al co-
munei Gurghiu pentru aprobarea fon-
durilor necesare, angajaţilor Primăriei 
Gurghiu, Mihaela şi Ciprian Istrate şi 
Gabriela Koss.”
Prin implicarea fiecărei localităţi apar-
ţinătoare comunei Gurghiu, cei pre-
zenţi au retrăit tradiţiile născute pe Va-
lea Gurghiului şi au gustat turta dulce 
cu oglindă, nelipsită de la „Târgul Fe-
telor”.
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În cadrul Festivalului-concurs „Hora 
din străbuni”, Ansamblul Artistic al 
Casei de Cultură „Eugen Nicoară” a 
sărbătorit zece ani de activitate, motiv 
pentru care întreg festivalul a fost des-
pre ei. Atât tineri, cât şi seniori, mem-
brii ansamblului, au jucat cu dăruire 
ca un semn de mulţumire şi apreciere 
faţă de „Mica” aşa cum o alintă grupa 
tânără, pe cea care cu multe insistenţe, 
dăruire şi multă iubire pentru folclor, 
i-a condus pe drumul dragostei faţă de 
jocul popular, Valeria Frandăş. 
Înfiinţat în anul 2007, Ansamblul Ar-
tistic „Doina Mureşului” pune în va-
loare tradiţia folclorică românească de 
pe Valea Superioară a Mureşului, dar 
şi alte zone ale ţării, încărcate de tra-
diţie. Ansamblul este compus din două 
grupe, tineri şi adulţi, care cu mult 
drag şi dăruire îşi ocupă timpul liber 
cu jocul popular. Tinerii sunt elevi şi 
studenţi din Reghin şi localităţile din 
jur, care au visat de mici să ajungă 
într-un ansamblu precum este „Doina 
Mureşului”. Grupul adulţilor e format, 
deasemenea, din seniori reghineni şi 
din împrejurimi, care poartă numele 
de „Jocul Însuraţilor” şi nu se plâng 
de anii care trec peste ei. Nu se lasă, 
ei iubesc folclorul şi vor să dovedeas-
că importanţa lui ca valoare a neamu-
lui românesc. În prezent, repertoriul 
Ansamblului „Doina Mureşului” este 
compus dintr-o serie de suite: Suită de 
pe Mureş, Suită de pe Valea Beicii, Su-
ită de pe Someş, Joc de fală şi mândrie, 
Suită din Codru, Suită din Agriş, Suită 
din Bihor, Suită din Maramureş, Suită 
din Moldova, Suită din Oltenia, Suită 
de jocuri ţigăneşti, Sârba ca la Săcal 
(Sârba prin tunel) şi Roata ca la Filpiş.
Ansamblul se bucură şi de prezenţa 
solistei de muzică populară Ancuţa 
Făgăraş, ca membră a grupului, dar 
„Doina Mureşului” colaborează cu mai 

mulţi interpreţi ai cântecului popular: 
Dumitru Gliga, Vasile Crişan, Ma-
ria Neag, Dan Aurelian Ştefan, Larisa 
Cotoi, Florina Oprea, Roxana Varodi, 
Alexia Aştelian, Daiana Suceava, Ma-
riana Conţiu, Mihaela Botoş Lateş şi 
mulţi alţii, care se alătură cu mare plă-
cere, de fiecare dată când sunt invitaţi. 
Până în prezent, Ansamblul „Doina 
Mureşului” a susţinut o serie de spec-
tacole în mai multe localităţi din ţară 
şi a reprezentat România de şaptespre-
zece ori, la diferite festivaluri de folclor 
din străinătate. Pentru că „cine se asea-
mănă, se adună” iubitorii de muzică şi 
joc, nu au cum să nu dea viaţă unor 
colaborări fructoase, astfel Ansamblul 
„Doina Mureşului” colaborează cu 
Orchestra „Hora” a Casei de Cultură 
„dr. Eugen Nicoară” şi Ansamblurile 
Artistice „Hodăceana”, „Dor Solovăs-
trean”, „Coroniţa”, „Dedreţeana”,  „Dăs-
căliţele”, „Floricică de pe Tău” şi multe 
altele. Valeria Frandăş, coordonator al 
Ansamblului „Doina Mureşului” rea-
lizează cu greu trecerea celor zece ani 
„parcă ieri am început toată activitatea 
şi au trecut zece ani de atunci.  Mi-am 
dat seama că e aniversarea noastră şi 
am încercat să  adun pe cât posibil, toţi 
membrii din ţară, dar şi din afară. Pe 
scenă, în cadrul Festivalului „Hora din 
Străbuni”, au urcat peste 80 de persoa-
ne, dar ansamblul este mult mai nume-

ros, peste 120 de membrii. Fiecare ge-
neraţie a fost diferită şi m-am adaptat, 
ei cu mine, eu cu ei. Vreau să le mul-
ţumesc tuturor! Amintiri frumoase ne 
leagă unii de alții, dar şi de fiecare loc 
în care am evoluat, şi nu au fost puține. 
Am reprezentat cu mândrie România 
şi Municipiul Reghin, atât în țară, cât 
şi în străinătate. Bineînțeles că am avut 
şi momente tensionate, dar acestea ră-
mân în culise. Ca să obții performanțe 
e nevoie şi de strictețe şi disciplină, 
dar şi de o prietenie care a rămas pe 
veci între membrii ansamblului, fie 
că mai sunt, fie că au fost. Vreau să le 
mulțumesc pentru că sunt alături de 
mine colegilor şi directorului Casei de 

Cultură, prof. Ioan Conțiu, Primăriei 
Reghin pentru că ne sprijină în depla-
sările noastre,  dar mai ales copiilor, 
părinților şi tuturor membrilor An-
samblului, pentru că fără ei nu aş putea 
face nimic”.
Ansamblul „Doina Mureşului” este 
membru al unor asociaţii internaţi-
onale de folclor precum: Instambul 
Harmanfolk Culture&Festival Or-
ganization, European Association of 
Folklore Festivals-EAFF, Muzsa Festi-
val Organising Office Ltd şi World Fes-
tival Association. În cei zece ani de la 
înființare, au activat în cadrul ansam-
blului „Doina Mureşului” peste 120 de 
persoane.

4TRADIŢIE

Dora PATRON

De 10 ani îşi „cântă” Doina Mureşului



NR 122

70% din ingredientele folosite la fabri-
carea berii provin din agricultura ro-
mânească

Judeţul Mureş asigură 
80% din producţia naţio-
nală de hamei
Asociația Berarii României susține ne-
cesitatea menținerii stabilității fiscale şi 
crearea unui cadru legislativ favorabil 
extinderii culturilor de orz şi hamei la 
nivel național
Producția de bere are un rol deter-
minant în dezvoltarea economiilor 
locale, atât prin locurile de muncă pe 
care le creează şi contribuțiile con-
stante la bugetele de stat şi locale, cât 
şi prin sprijinul fermierilor locali de 
cereale şi hamei, afirmă reprezentanții 
Asociației Berarii României, alături de 
reprezentanții Asociației Producători-
lor de Hamei din România şi ai Consi-
liului Județean Mureş, reuniți în cadrul 
unei dezbateri care a avut loc miercuri, 
5 iulie, la Târgu Mureş.
“Datorită caracterului său național, de-
finit deopotrivă prin faptul că peste 97% 
din berea consumată în România este 
produsă local şi 70% din ingrediente 
provin din țară, sectorul berii reuşeşte 
să genereze un adevărat lanț de efecte 
pozitive pentru economie,” a decla-
rat Julia Leferman, Director General, 
Asociația Berarii României, care a par-
ticipat la eveniment alături de Alexan-
dru Cîmpeanu, Vicepreşedintele Con-
siliului Județean Mureş şi Akos Mora, 
reprezentant al Asociației Producători-
lor de Hamei din România, membru al 
Asociației Berarii României.
„Județul Mureş este emblematic pen-
tru industria berii nu doar prin impor-
tante facilități de producție prezente 
aici, dar şi prin cultivarea unui ingre-
dient esențial al berii: hameiul. Pe te-
ritoriul județului se produce 80% din 
producția națională de hamei, carac-
teristicile hameiului produs aici fiind 
recunoscute de producătorii de bere 
locali. În acest fel, s-a creat o legătură 
economică importantă între județul 
Mureş şi industria berii din România, 
în beneficiul comunității locale. Ne do-
rim să perpetuăm această tradiție, cu o 
influență pozitivă pentru toți locuitorii 
județului nostru,” a declarat Alexandru 
Cîmpeanu, Vicepreşedinte Consiliul 
Județean Mureş.

În cadrul conferinței, s-a subliniat ne-
voia menținerii stabilității fiscale, o 
condiție obligatorie pentru ca indus-
tria berii să poată genera în continu-
are efecte economice pozitive pentru 
România şi nevoia creerii unui cadru 
legislativ favorabil agricultorilor ro-
mâni, menit să le permită extinderea 
suprafețelor cultivate cu orz şi hamei, 
în linie cu dorința producătorilor de 
bere de a atrage o cantitate din ce în ce 
mai mare de ingrediente locale. 
„Istoria ultimilor ani ne-a demonstrat 
că stabilitatea fiscală este condiția obli-
gatorie pentru ca sectorul berii să poa-
tă genera aceste efecte pozitive care se 
fac simțite atât la nivelul întregii țări, 
cât şi la nivel local, şi care se concre-
tizează în crearea de locuri de muncă, 
contribuții constante la bugetul de stat 
şi dezvoltarea sectoarelor de activitate 
conexe, precum agricultura, sectorul 
ospitalității, industria ambalajelor, 
servicii de transport,” a spus Julia Le-
ferman. „Sperăm ca şi în continuare 
sectorul berii să se bucure de predicti-
bilitatea fiscală de până acum, necesară 
de fapt tuturor sectoarelor de activitate 
din România,” a adăugat Leferman.   
În cadrul evenimentul a fost reafirmată 
dorința producătorilor de bere locali 
de a folosi în rețetele de fabricare a be-
rii o cantitate şi mai mare de ingredi-
ente provenite din România. Astfel, de-
vine necesară extinderea suprafețelor 
cultivate cu orz de bere şi hamei pe 
plan național, pentru a acoperi nevoile 
producției de bere. 
Julia Leferman a adăugat: „Creşterea 
subvenției la hamei până la nivelul ma-
xim prevăzut în UE şi aplicarea unor 
măsuri speciale pentru culturile de orz 
de bere sunt necesare pentru a garanta 
şi pe viitor caracterul profund național 
al industriei berii, în beneficiul econo-
miei locale. Dorința producătorilor de 
bere de a spori ponderea ingredientelor 
provenite din România creează o opor-
tunitate de piață reală pentru fermieri 
de a produce mai mult, prin extinderea 
suprafețelor cultivate.” 
Iată mai jos câteva informații despre 
culturile de orz şi hamei din țară:

Hamei
•	 Localizare	geografică	a	cultu-
rilor: Transilvania, județul Mureş (80 
% din producție)
•	 Esențial	 pentru	 creșterea	 ha-
meiului: cantitate moderată de apă, 
temperaturi moderate (maxim 35 
grade), sol argilo-nisipos bogat în 

substanțe nutritive;
•	 Suprafața	 totală	 cultivată	 cu	
hamei la nivelul țării: 220 hectare;
•	 Potențial	 de	 creștere	 în	 vii-
tor a suprafețelor cultivate cu hamei: 
până la 500 hectare, limitat la suprafața 
existentă a spalierilor şi a sistemului de 
susținere al hameiului;
•	 Număr	de	 ferme:	4	producă-
tori, aprox. 200 locuri de muncă 
•	 Costuri	 ridicate	 pentru	
cultivarea unui hectar de hamei, fi-
ind determinat de numărul mare al 
intervențiilor cu lucrări mecanizate şi 
manuale, atât pe câmp, cât şi în culege-
rea, uscarea şi depozitarea hameiului în 
spații frigorifice;
•	 Dificultăți	întâmpinate	în	cul-
tivarea hameiului: comasarea terenu-
rilor se face extrem de greu din cauza 
fărâmițării terenurilor şi numărului 
mare de proprietari, temperaturile ex-
cesive, lipsa apei, lipsa soiurilor autoh-
tone competitive/ lipsa cercetării în do-
meniu, lipsa forței de muncă calificată. 

Orz 
•	 Localizare	 geografică	 a	 cul-
turilor: Timişoara, Constanța, Buzău, 
Ploieşti, Cluj, Piteşti;
•	 Esențial	pentru	cultivarea	or-
zului de bere: zonele mai răcoroase, cu 
soluri de tip cernoziom, brun roşcat de 
pădure;
•	 Din	 suprafața	 totală	 culti-
vată cu orz, doar 15 -18 % reprezin-
tă suprafețele cultivate cu orz pentru 
bere;
•	 Numărul	 de	 ferme	 implicate	
în cultivarea orzului este în acest mo-
ment de aproximativ 280 – 300; 
•	 Dificultăți	 întâmpinate	 în	
cultivarea orzului de bere: condițiilor 
climatice şi de sol; cultura de orz pen-
tru bere este tehnică, iar agricultorii 
trebuie sa fie bine echipați mecanic; 
standardul de întreținere al terenurilor 

agricole care trebuie să fie foarte înalt; 

Despre Asociaţia Berarii 
României
Asociația Berarii României reprezintă 
un veritabil simbol al sectorului berii 
de la noi din țară. În cei treisprezece 
ani de existență, Asociația Berarii Ro-
mâniei s-a impus atât la nivel local, 
cât şi internaţional, ca o voce comună 
a membrilor săi, reuşind să transmită 
mediului de afaceri, consumatorilor şi 
instituţiilor statului, valorile care îi gu-
vernează deopotrivă.  
Membrii săi actuali sunt importanți 
producători de bere din România ce 
furnizează peste 80% din cantitatea de 
bere consumată în România. Totodată, 
din Asociație fac parte şi reprezentanți 
ai producătorilor de materii prime.
Cele douăsprezece fabrici de bere, din-
tre care două microberării, aparținând 
membrilor Asociației sunt situate în 
Ploieşti, Constanța, Craiova, Miercu-
rea Ciuc, Târgu-Mureş, Pantelimon, 
Timişoara, Buzău, Braşov şi Galați, iar 
cele două microberării sunt situate în 
Cluj-Napoca şi Timişoara. 
Începând cu anul 2008 Asociația Bera-
rii României a devenit parte a marii fa-
milii a producătorilor de bere europeni, 
reprezentați prin organizația Berarii 
Europei, fondată în 1958, la Bruxel-
les. Membrii actuali sunt asociațiile 
naționale ale berarilor din statelor UE, 
alături de Norvegia, Elveția şi Turcia. 
Organizaţia reprezintă interesele a 
peste 6.500 de producători de bere din 
Europa în faţa diferitelor instituţii şi 
organizaţii internaţionale. Mai mult, 
Berarii Europei reprezintă şi apără in-
teresele a 2,3 milioane de oameni care 
au locuri de muncă datorită producţiei 
şi vânzării berii.  

5ECONOMIC

Alexandru Cimpeanu, Julia Leferman, Akos Mora

Sectorul berii din România – stimul al economiei 
locale

Alexandra COTOI
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Ediția din acest an a Zilelor Municipiului Reghin oferă tuturor participanților un program pentru toate vârstele şi toate gusturile. Evenimentul se va desfăşura pe 
durata	a	trei	zile,	14,	15,	16	iulie,	organizatorii	promițând	multă	distracție	și	voie	bună,	dar	și	activități	menite	să	îi	scoată	pe	reghineni	din	case	și	să	simtă	sărbătoa-
rea la cote maxime. 
Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Reghin, organizatorii principali, au conceput un program astfel încât să promoveze atât tinerele talente reghinene, cât şi 
activități desfăşurate de instituțiile de cultură din municipiu, corelate cu artişti consacrați la nivel național şi nu numai. Programul Zilelor Municipiului Reghin este:

Programul Zilelor Municipiului Reghin

Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale

SC Mirdatod Prod SRL; Ibăneşti, nr. 273; telefon fix 0265-538055;  fax 0265-538055
mobil 0732-409508, e-mail: mirdatod@yahoo.com,  www.mirdatod.ro

Vineri, 14 iulie
16.00 - Fanfara Municipiului Reghin
Premierea olimpicilor reghineni
Orchestra Casei de Cultură „dr. Eugen 
Nicoară” din Reghin
Alexia Aştelian
Cosmin Cotîrlă
Daiana şi Iuliana Ciurba 
Ioana Romanți
Andreea Morariu
Daiana Suceava
Paul Miclea
18.00 - Ansamblul Artistic Profesio-
nist „Mureşul” 
Leontina Pop
Dorina Oprea
Dorina Grad
Maria Sântean Faghiura
Mihaela şi Ciprian Istrate
Tinere talente:
Maria Grama
Laura Rafael

Sergiu Vasile Bugnar
Teodora Crişan
Andreea Maria Pop
Andreea Morariu
Adi Muntean
20.00 - Prospekt
Bibi
Florin Vos
Fuego

Sâmbătă, 15 iulie
10.00 - Teatru pentru copii „Trupa 
Sfătoşii” şi program interactiv realizat 
de artiştii Casei de Cultură „George 
Enescu” din Reghin
Trupa de dans Lex-Aly-Gym
16.00 - Natalia Moldovan
Roxana Varodi
Denisa Gliga
Alin Pop
Adriana Dunca
Raluca Rotaru

Larisa Cotoi
Dorina Iuliana Oprea
Bianca Pop
Alexandra Bugnar 
Maria Suciu
Miruna Crăciun
David Puşcaş
Corina Florea Covaciu
Florina Oprea
Bianca Fărcaş
Ansamblul de dansuri populare 
„FDGR”
Ansamblul de dansuri populare ma-
ghiare „Gongyvirag”
Ansamblul „Stejărelul”
19.00 - Aurel Tămaş
20.00 - Junkies
JO
Ştefan Bănică Jr.

Duminică, 16 iulie
10.00 - Teatru pentru copii „Tiri, Biri 

şi Buburel”
Tinere talente locale
16.00 - Ansambluri artistice 
tradiționale
Ansamblul de dansuri populare „La-
leaua Neagră”
Ansamblul de dansuri populare „Rro-
ma Fest”
Anton Grama
Ibi Cotta
Maria Câmpean
Anca Făgăraş
Viorel Spânu
Ana Toncean Crişan
Maria Grama
Anca Branea
18.00 - Mariana Deac
Ionuț Langa
20.00 - Dorian Popa
Corina
B.U.G. Mafia
Foc de artificii
Republic
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Este un pas important în clarificarea 
administrării Parcului Natural Defileul 

Mureșului Superior, a declarat depu-
tatul Marius Pașcan, având în vedere 
situația tensionată  a locuitorilor din 

comunele Deda, Răstolița, Lunca Bra-
dului și Stânceni ale căror proprietăți 

intravilane și extravilane  au fost 
incluse în mod abuziv, fără niciun fel 

de consultare  sau acord, în anul 2007, 
în Parcul Natural Defileul Mureșului 

Superior.

Scurt istoric
În anul 2016, după 3 ani de sesizări şi 
demersuri făcute la instituțiile statului, 
Ministerul Mediului Apelor şi Păduri-
lor a constatat că cele sesizate de către 
proprietari, primării, composesorate, 
deputatul Marius Paşcan şi alți parla-
mentari sunt adevărate, în sensul că SC 
Ocolul Silvic De Regim Gheorgheni 
SA nu întrunea condițiile legale  pre-
văzute de OUG 57/2007 art. 16 şi 18 
pentru a fi administratorul Parcului 
Natural Defileul Mureşului Superior, 
iar Administrația Parcului Natural De-
fileul Mureşului Superior nu exista ca 
entitate juridică, fiind fictiv constituită 
în cadrul societății  comerciale.
În data de 10.06.2016,  prin adresa 
4147/CPP	 același	 minister	 a	 încetat	
(reziliat) Contractul de administrare 
nr. 06/18.03.2010 modificat prin act 
adițional.
Acest demers al Ministerului Mediu-
lui Apelor şi Pădurilor i-a nemulțumit 
pe cei de la SC Ocolul Silvic de Regim 

Gheorgheni SA, care aveau în derulare 
realizarea Planului de Management al 
Parcului Natural Defileul Mureşului 
Superior şi a Siturilor Natura 2000, cu 
o suprafață de peste 208.000 hectare, 
proiect cofinanțat din bani europeni. 
Este vorba despre un proiect în valoare 
de 10.912.879 lei, din care: 8.900.285 
lei – valoarea eligibilă nerambursabilă 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională	și	bugetul	de	stat;	2.012.594	
lei – contribuția Beneficiarului.
Această nemulțumire a celor de la SC  
Ocolul  Silvic de Regim Gheorgheni  
SA s-a materializat prin 2 acțiuni în-
registrate la Curtea de Apel Bucureşti, 
prin care au cerut repunerea ca admi-
nistratori ai parcului şi anularea actu-

lui administrativ.
Primăriile	 din	 cele	 4	 comune,	 împre-
ună cu Asociația Proprietarilor de 
Păşuni şi Terenuri Forestiere şi Agri-
cole Defileul Mureşului  Superior au 
făcut cerere de intervenienți solicitând  
Anularea Contractului de adminis-
trare nr. 06/2010, modificat prin act 
adițional, lucru pe care instanța l-a 
admis, în data de 26.06.2017. „Ad-
mite cererile de intervenție. Dispune 
anularea contractului de administrare 
nr. 6/18.03.2010, modificat prin actul 
adițional nr. 321/LB/31.01.2012 şi nr. 
465/31.01.2012	încheiat	cu	MMAP.	Cu	
recurs. Pronunțată în şedință publică. 
Document: Hotărâre 26.06.2017”.
Conform deputatului Marius Paşcan, 

anularea contractului de administrare 
”presupune nulitatea tuturor actelor 
emise în baza acestui contract. Adi-
că, toate avizele pe care APM Mureş 
împreună cu Ocolul Gheorgheni le-
au emis şi prin care au încasat bani 
(construcții, exploatări resurse etc.); 
celebrul regulament prin care, printre 
altele, se interzicea desfăşurarea sărbă-
torilor tradiționale fără acordul celor 
de la Gheorgheni, Planul de  Manage-
ment elaborat în baza contractului de 
finanțare prin POS Mediu, în valoare 
de 2,5 mil euro bani europeni încasați 
de SC Ocolul Gheorgheni SA în mod 
nelegal.”
În afară de acest dosar civil, există pe 
rol alte două dosare penale, unul la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Re-
ghin privind falsurile prin care cei de 
la	 Gheorgheni	 au	 constituit,	 în	 2014,	
Asociația administrația Parcului Natu-
ral defileul Mureşului Superior, pentru 
a acoperi inexistența Administrației 
Parcului defileul Mureşului Superior 
din cadrul Ocolului Gheorgheni, iar 
al doilea dosar este la DNA  Mureş, 
deschis pentru abuz în serviciu şi alte 
infracțiuni privitoare la constituirea 
Parcului Natural Defileul Mureşului 
Superior din anul 2007 şi, ulterior, 
preluarea în administrație de către SC 
Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA 
în baza contractului nr. 6/2010.
C.M.
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Marius Paşcan, deputat PMP Mureş: ”Încă o dată s-a dovedit că 
aveam dreptate. Curtea de Apel Bucureşti a dispus prin sentință 
anularea contractului de administrare a ariei protejate Parcul Na-
tural Defileul Mureşului Superior de către SC Ocolul Silvic de Re-
gim Gheorgheni SA”
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Dacă unii copii abia aşteaptă vacanța să 
se joace sau să plece în excursii, cei care 
practică dansul sportiv abia aşteaptă 
timpul liber pentru a se dedica şi mai 
mult pasiunii lor.
Şi în această vară, cei mai buni dansa-
tori sportivi ai României se antrenează 
la Reghin, în cadrul taberei de pregă-
tire a lotului național. Programul de 
pregătire s-a derulat pe două serii, pe-
rioada 6-9 iulie a fost dedicată lotului 
național de dansuri standard, în timp 
ce dansatorii de latino sunt aşteptați la 
lot între 13 şi 16 iulie. 
La aceste acțiuni participă cele mai 
bune 100 de perechi din România, 
împărțite pe 3 categorii de vârstă. Din 
partea Colegiului Antrenorilor din Ro-
mânia au fost delegați să se ocupe de 
pregătirea sportivilor specialiştii Toth 
Csaba, Ramon Zedan şi Mircea Gavri-
lă, pentru dansurile standard, respectiv 
Andrei Mangra, Vitalie Trohin şi Horia 
Preda, pentru dansurile latino-ameri-
cane. 
Lotul național  beneficiază şi de 
prezența a patru dintre cei mai buni 
antrenori din lume, Catia Vanone şi 
Antonioli Genny Favero pentru dansu-
rile standard şi Carina Rubio şi Victor 
Nicovski pentru dansurile latino-ame-
ricane. 
Sportivii fac atât pregătire tehnică 
de specialitate, cât şi pregătire fizică, 
ținând cont că urmează în luna august 
la Stuttgart cea mai mare competiție 
anuală de dans sportiv, German Open 
Championship. 
„Programul de pregătite pe care îl ur-
mează sportivii noştri este esențial 
în drumul lor spre performanță. 
Aici învață să îşi valorifice la ma-
xim potențialul pe care îl au, pentru 
a reprezenta cu onoare România la 

competițiile internaționale. Tot aici 
învață ceva, poate la fel de important: 
cum să fie buni membri de echipă. 
Învață că doar dacă muncesc împreună 

pot fi puternici la nivel internațional 
şi doar dacă se susțin unii pe alții în 
competiții pot obține rezultate extra-
ordinare. În cadrul loturilor naționale, 

dansatorii au şi şansa de a se pregăti cu 
unii dintre cei mai de succes antrenori 
la nivel internațional şi pot, astfel, să 
se antreneze la acelaşi nivel cu cei din 
țările mai puternice”, a declarat Vasile 
Gliga, preşedintele Federației Române 
de Dans Sportiv.
Mai mult decât atât, tinerii care doresc 
să înceapă o carieră în dans sportiv vor 
participa la examenul pentru arbitri, în 
urma căruia vor primi o diplomă auto-
rizată de Ministerul Educației. Exame-
nele vor avea loc în 11 şi 12 iulie, după 
care va avea loc un congres al antreno-
rilor şi arbitrilor din toată țara. 
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Raluca CREŢ

LOCURI DE MUNCĂ

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

DIVERSE
Pierdut Fişa anexa a certificatului de clasificare nr. 
15352/12.05.2016, emis pe „Casa Mara” – (Mamaia 
Nord) – Runcan Petru Intreprindere Individuală.

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 aşteptăm cu drag!

ANUNŢURI

Campionii României la dans sportiv se pregătesc la Reghin
Centrul Național de Excelență în Dans Sportiv 
găzduieşte antrenamentele loturilor naționale
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Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Abuzului şi 
Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie 2017

Judeţul Mureș se bucură de o urmă 
foarte bine adâncită a sașilor care au 

trăit pe aceste meleaguri și care din pă-
cate sunt tot mai puţini. „Blasifest” este 

serbarea fanfarei, dar și a școlii unde 
este premiat elevul cu cele mai bune re-
zultate la învăţătură și sunt sărbătoriţi 

toți cei care poartă numele de Ion.

Această tradiţie este dusă mai departe 
nu doar la Batoş, ci şi în alte localităţi 
mureşene de unde spiritul săsesc nu 
a dispărut.„Blasifest” este sărbătorită 
în fiecare an în localitatea Batoş, iar 
membrii Forumului Germanilor din 
localitate se luptă ca această tradiţie 
săsească să nu se piardă. Sărbătoarea a 
început cu slujba religioasă oficiată de 
către preotul evanghelic din Reghin, la 

Biserica Evanghelică din Batoş, la care 
au participat, primarul comunei Batoş, 
Dinu Cotoi, preotul ortodox din loca-
litatea Batoş şi numeroşi credincioşi. 
Primarul comunei Dinu Dumitru Co-
toi sprijină de fiecare dată activităţile 
culturale şi artistice din comună şi e 
mândru de faptul că această tradiţie să-
sească se bucură de prezenţă din ce în 
ce mai numeroasă „Constat că an de an 
se păstrează această tradiţie săsească şi 
zic că este foarte bine, este o tradiţie ce 
ţine de şcoală, pe lângă, desigur Sfân-
tul Ion, în cadrul căreia sunt premiaţi 
cei care au avut rezultate bune şi foarte 
bune”. De la serbare, nu au lipsit cânte-
cele şi dansurile tradiţionale săseşti şi 
cunoscuta paradă a portului popular, 
unde toţi cei care au ales să îmbrace un 
dirndl sau un tracht, s-au mândrit cu 
valorile săseşti, pe care le poartă atât 
în suflet, cât şi la propriu, prin straiele 
specifice saşilor. Participanţii la para-
dă nu au uitat să se oprească la poarta 
unui Ion, unde acompaniați de fanfară, 
i-au urat „La mulţi ani!”, iar la finalul 
vizitei, cu toţii au fost răsplătiţi de gaz-

dă cu bunătăţi. Comunitatea de saşi 
din Batoş încearcă să păstreze această 
frumoasă tradiţie, iar Rodica Ulişan, 
româncă de fel, membră a Formului 
Germanilor din Batoş, care a îmbrăţişat 
cu drag aceste tradiţii, culege date de la 
ultimii saşi din Batoş, pentru a trans-
mite fiecare obicei cât mai autentic 
„tradiţiile săseşti de la Batoş sunt foarte 
frumoase, ar fi o mare problemă pen-
tru noi ca să renunţăm la aceste tradiţii, 
pentru că la acestea participă întreaga 
comunitate, deci nu putem spune ne-
apărat săseşti, putem spune tradiţiile 
localităţii Batoş”. 
Preotul evanghelic Johann Zey, este în-
cântat că în Batoş încă se mai păstrează 
tradiţiile săseşti „serbarea poartă nu-
mele de Blasifest şi se referă la Sfântul 
Blasius, care a fost cinstit încă dinaintea 
reformei bisericii noastre, evul mediu.”
Saşii, maghiarii şi românii au încheiat 
sărbătoarea cu voie bună la Căminul 
Cultural din localitate.

„Blasifest” o veche tradiţie săsească

Dora PATRON

„Listen First” – „În primul rând, AS-
CULTĂ” este o iniţiativă de creștere a 
sprijinului pentru prevenirea, pe baze 

știinţifice, a consumului de droguri, 
fiind astfel o investiţie eficientă în starea 

de bine a copiilor și tinerilor, a familii-
lor și a comunităţilor.

Ce sunt drogurile? 
Tehnic vorbind, acestea sunt substan-
ţe chimice care afectează funcţionarea 
normală a organismului şi / sau a cre-
ierului. Nu toate drogurile sunt ilegale. 
De exemplu, cafeina (găsită în cafea 
sau Coca-Cola), nicotina (din ţigări) şi 
alcoolul sunt droguri legale din punct 
de vedere tehnic, cu toate că acestea, 
de obicei, nu sunt menţionate ca atare. 
Medicamentele, indiferent dacă sunt 
prescrise de un medic sau sunt obţinu-
te direct din farmacii, sunt droguri le-
gale care ne ajută să tratăm diverse boli, 
dar şi în cazul acestora pot să apară 
abuzuri. Drogurile ilegale sunt droguri 
care sunt atât de dăunătoare încât ţările 
din întreaga lume au decis să le contro-
leze. Ţările au adoptat mai multe legi 
internaţionale, sub formă de convenţii 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, care 
specifică ce droguri sunt controlate.

Consumul şi traficul ilicit de droguri 
reprezintă una din problemele majo-
re ale societăţii şi continuă să creeze 
enorme prejudicii pentru sănătatea şi 
bunăstarea oamenilor. Astfel, în data 
de 7 decembrie 1987, Adunarea Gene-
rală a ONU a decis ca ziua de 26 iunie 
să fie celebrată ca Zi Internaţională de 
Luptă împotriva Abuzului şi Traficului 
ilicit de Droguri, ca o expresie a deter-
minării ONU de a consolida acţiunile 
şi cooperarea la nivelul statelor mem-
bre, pentru a atinge obiectivul de a avea 
o societate internaţională fără consum 
abuziv de droguri.
Biroul ONU pentru Droguri şi Cri-
minalitate (United Nations Office on 
Drugs and Crime – UNODC) coordo-
nează campania globală de sensibiliza-
re în privinţa provocării majore pe care 
o reprezintă drogurile ilicite pentru 
întreaga societate, dar mai ales pentru 
copii şi tineri.
Drogurile ilicite ameninţă sănătatea şi 
bunăstarea oamenilor. 200.000 de oa-
meni mor în fiecare an din cauza dro-
gurilor ilegale. Drogurile nu afectează 
doar consumatorii, acestea provoacă 
familiilor şi celor dragi dificultăţi enor-
me şi suferinţă. Tulburările cauzate 
de consumul de droguri subminează 
relaţiile cu persoanele apropiate, dete-
riorează viaţa familială, inclusiv cea a 

copiilor şi pot ruina oportunităţile de 
educaţie şi angajare. Impactul acestora 
se resimte în comunităţi, sistemele de 
justiţie penală şi în întreaga societate.
În general, deţinerea, consumul sau 
vânzarea acestor droguri sunt împo-
triva legii, în întreaga lume. Toate dro-
gurile ilegale au efecte fizice imediate. 
Drogurile împiedică dezvoltarea psi-
hică şi emoţională, în special în rân-
dul tinerilor. Drogurile suprimă un 
potenţial pe care utilizatorii nu îl vor 
recupera, deoarece drogurile schimbă 
dezvoltarea unor mecanisme naturale 
de adaptare.

Se estimează că în anul 2014, la 
nivel mondial:
•	 247	milioane	 de	 persoane	 (1	
din 20 de persoane ), cu vârste cuprin-
se	între	15	și	64	de	ani,	au	consumat	cel	
puțin un drog ilegal;
•	 27	 de	 milioane	 de	 oameni	
sunt consumatori problematici de dro-
guri;
•	 Aproape	 jumătate	 din	 acești	
consumatori problematici de droguri 
îşi injectează drogurile;
•	 14%	din	cei	care	își	injectează	
droguri, sunt infectați cu HIV.

În Uniunea Europeană, în anul 
2014:

•	 Se	 estimează	 că	 peste	 88	 de	
milioane de adulți, respectiv puțin pes-
te un sfert din populația cu vârste cu-
prinse	între	15	și	64	de	ani,	au	încercat	
droguri ilegale într-un anumit moment 
din viața lor.
•	 Consumul	de	droguri	este	mai	
frecvent raportat în rândul bărbaților 
(54,3	milioane),	decât	al	femeilor	(34,8	
milioane).
•	 Drogul	 cel	mai	 frecvent	 con-
sumat este canabisul (51,5 milioane de 
bărbați	și	32,4	milioane	de	femei).
•	 Nivelurile	 de	 consum	 de	 ca-
nabis de-a lungul vieții variază consi-
derabil de la o țară la alta, de la apro-
ximativ	 4	 din	 10	 adulți	 în	 Franța	 și	 o	
treime dintre adulți în Danemarca şi 
Italia, la mai puțin de unul din 10 în 
Bulgaria, Ungaria, Malta, România şi 
Turcia.
•	 Se	estimează	că	17,8	milioane	
de adulți tineri au consumat droguri în 
ultimul an, numărul bărbaților fiind de 
două ori mai mare decât cel al femeilor.
În ediția următoare, vom prezenta sta-
tisticile referitoare la consumul de dro-
guri la nivelul țării noastre. 
Sursa: Institutul Național de Sănătate 
Publică – Campania Antidrog

Dr. Iuliu MOLDOVAN
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Ministerul Consultării Publice şi Di-
alogului Social lansează Ghidul pen-
tru accesibilizarea paginilor web ale 
instituțiilor publice din România în 
consultare publică. Prin implementa-
rea recomandărilor tehnice de accesi-
bilizare, toate persoanele cu dizabilități 
vor avea acces la informațiile de interes 

general de pe site-urile administrației 
publice. 
Accesibilitatea web se referă la faci-
litarea interacțiunii persoanelor cu 
dizabilități cu site-urile instituțiilor 
publice, dezvoltarea unui design care 
permite persoanelor cu dizabilități 
să perceapă, înțeleagă şi să navigheze 

paginile de Internet în mod eficient. 
Accesul la informații este un drept 
fundamental al cetățenilor, iar pentru 
ca acesta să fie realizat pe deplin, este 
nevoie de un acces incluziv şi facilitat 
de către administrația publică pentru 
persoanele cu dizabilități.
„Ghidul pentru accesibilizarea pagi-
nilor web ale instituțiilor publice din 
România se adresează instituțiilor şi 
autorităților publice, cu scopul de a răs-
punde nevoilor de informare ale per-
soanelor cu dizabilități şi de a dezvolta 
instrumente incluzive de comunicare 
cu publicul larg. Cu ajutorul tehnolo-
giilor de accesibilizare, orice persoană 
care are o anumită dificultate în inter-
pretarea informației, va putea naviga şi 
interacționa cu site-urile autorităților 
publice. Consider că responsabilita-
tea noastră  este facilitarea accesului 
la informație pentru orice cetățean. 
Îmi doresc ca acest ghid să contribuie 
în mod real, atât la îmbunătățirea me-
todelor de accesare, cât şi la creşterea 
participării persoanelor cu dizabilități 

la procesul de luare a deciziilor publi-
ce.” a declarat Ministrul Consultării 
Publice şi Dialogului Social, Gabriel 
Petrea 
Timp	de	30	de	zile,	până	 în	data	de	4	
august 2017, toate organizațiile negu-
vernamentale cu expertiză în dome-
niul accesibilizării şi prestații sociale 
sunt aşteptate să trimită propunerile 
şi sugestiile la următoarea adresă de 
e-mail: cabinet.ministru@dialogsocial.
gov.ro. Ghidul pentru accesibilizarea 
paginilor web ale instituțiilor publice 
este disponibil pe site-ul MCPD, acce-
sând următorul link:                          http://
dialogsocial.gov.ro/2017/07/consulta-
re-publica-accesibilizare/

A.C.

Festivalul Văii Mureşului e gata să îşi 
primească oaspeții în perioada 29-30 
iulie, pe Platoul „La Alei” din localitatea 
Răstolița. Reprezentanții Consiliului 
Județean Mureş, Instituția Prefectului 
Județ Mureş şi ADI Valea Mureşului, 
au pregătit două zile în care Valea 

Mureşului Superior va deveni centrul 
tradițiilor şi obiceiurilor populare. 
Meşteri populari, artişti de renume, 
ansambluri, mâncăruri tradiționale, 
concursuri şi voia bună sunt ingredi-
entele care stau la baza celei de-a XI-
II-a ediții a Festivalului Văii Mureşului.

Iubitorii Văii Mureşului sunt aşteptați 
la marele eveniment, care va înce-
pe sâmbătă, 29 iulie, cu o drumeție 
în care vor intra în contact direct cu 
frumusețea locurilor, pentru ca mai 
apoi,	 de	 la	 ora	 14.00,	 să	 asiste	 la	 pro-
gramul ce se va desfăşura pe scena 

festivalului. Competițiile de Cross 
şi Trasul Frânghiei, se vor desfăşura 
duminică, 30 iulie, în incinta Satu-
lui Alegoric, începând cu ora 10.00. 
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Festivalul Văii Mureşului vă aşteaptă!

MCPDS lansează Ghidul de accesibilizare a paginilor 
web din instituțiile publice pentru a creşte accesul la 
informații al persoanelor cu dizabilități!
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