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Nu fiţi buni, doar de Crăciun!

O dată cu sărbătorile de iarnă, apare
inevitabil stresul şi oboseala. De ce trebuie să fie aşa? De ce pentru câteva zile
de fericire trebuie să ne dăm peste cap
şi să devenim agitaţi? Sărbătorile de
iarnă trebuie să aducă cu ele ceva magic. Trebuie să aducă fericire şi linişte.
Aşa ar fi normal! Dar suntem atât de
prinşi în alergătură, să facem casa lună,

ADMINISTRAŢIE
Învăţământul în vizorul
administraţiei locale din Deda

să punem bucate multe pe masă, (asta
chiar dacă peste an, uneori, bate vântul
prin frigider), încât uităm să facem ordine acolo unde este cel mai important:
în sufletul şi mintea noastră.
„De Crăciun, fii mai bun!” auzim în jurul nostru. Dar de ce să dăm dovadă de
compasiune doar în această perioadă?
Înseamnă că peste an suntem tunete
şi fulgere, aruncând şi împroşcând cu
noroi, cu vorbe şi gesturi aiurea către
cei de lângă noi!? Nu, nu-i normal să
fie aşa! E anormal să fim binevoitori
doar de sărbători! Că se fac multe fapte bune-n prag de Crăciun, nu-i asta o
problemă, sunt chiar de felicitat! Problema-i să nu facem din generozitatea
noastră un concurs, că doar nu suntem
pe podium să defilăm cu pletele-n vânt,
etalând care are agenda mai plină de

EDITORIAL de Codruta ROMANTA
lucruri măreţe îndeplinite de Crăciun.
Nu ne scoate nimeni la careu, luândune la întrebări despe care a făcut mai
multe fapte bune.
Da, spiritul Crăciunului este mai puternic în această perioadă, dar asta nu
trebuie să ne facă să adunăm în noi tot
binele de peste an, doar pentru o anumită perioadă, cea a Crăciunului.
Sunt sigură că reuşim şi peste an să le
facem o vizită celor vârstnici aflaţi la
casele de bătrâni, să le ducem într-o
pungă, pe lângă ceva de-ale gurii, un
zâmbet şi să le arătăm că sunt importanţi pentru noi. Fiecare bătrân contează şi are înţelepciunea lui, aşa că permite-i preţ de câteva minute să-ţi stea
alături şi să-ţi împărtăşească din trăirile lui. Cu siguranţă putem să-i vizităm
şi pe copiii din centrele de plasament,

de la casele de copii şi să-i facem să se
simtă speciali. Sunt singuri şi le e greu,
iar tu-i poţi vizita pentru că ei se bucură de fiecare vizită!
Ba mai mult, nu faceţi fapte bune doar
pentru publicitate şi pentru a vă face o
imagine bună în faţa apropiaţilor. Nu
faceţi aceste gesturi doar pentru a posta mai apoi capturi în imagini pe reţelele de socializare în dorinţa de a aduna
like-uri. Dacă tot vreţi să dăruiţi, să
ajutaţi, începeţi prin a dărui fără ca cei
din jurul vostru să ştie, că faptele bune
nu-s concursuri de popularitate!
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1 Decembrie marcat cu muzică şi voie bună la Reghin
Codruţa ROMANŢA
Reghinenii şi nu numai au petrecut româneşte de Ziua Naţională a României
în centrul Municipiului Reghin. Aceştia au arătat că pot şi ştiu să petreacă
în zi de sărbătoare, aducând cu ei, în
centrul municipiului, steaguri tricolore
pe care le-au fluturat deasupra capului.
Nu au lipsit cocardele tricolore purtate
în piept, semn de respect pentru ziua
de 1 Decembrie.

Momentul de debut al serii a fost programul susţinut de Fanfara Municipiului Reghin, iar apoi au urcat pe scena
din centrul Municipiului Reghin tineri
interpreţi reghineni, dar şi solişti vocali consacraţi: Diana Suceava, Paul
Miclea, Alexia Aştelian, Cristina Fărcaş, Cosmin Cotârlă, Maria Grama,
Florina Oprea, Viorel Spânu, Gabriela
Merdar, David Puşcaş, Corina Florea
– Covaciu, Florin Miler, Anton Grama, Ana Toncean-Crişan, Alin Pop,
Mihaela Botoş-Lateş, Doru Pop, Anca
Branea, Nelu Şopterean, Ciprian și Mihaela Istrate.
Programul a fost completat de dansuri
populare, suită de dansuri populare de
pe Valea Someşului şi suită de dansuri
populare din Câmpia Transilvaniei
pusă în scenă de Ansamblul de dansuri
populare „Doina Mureşului” al Casei
de Cultură „dr. Eugen Nicoară” din
Reghin, a căror instructor este Valerica
Frandăş.

Oficialităţile prezente
la eveniment
Oficialităţile locale şi judeţene au dorit
să li se alăture reghinenilor la această
sărbătoare, motiv pentru care au urcat
pe scenă pentru a transmite un gând
bun, o urare, primarul Municipiului
Reghin, Maria Precup, viceprimarul
Mark Endre, senatorul Horea Soporan,
președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, Prefectul judeţului Mureş, Lucian
Goga, Nicolae Băciuţ, directorul Di-
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a fost mesajul prefectului de Mureș, dr.
Lucian Goga.

Senatorul Horea
Soporan – „... pe scena
istoriei, nu se lasă jos
cortina niciodată”

recţiei Judeţene pentru Cultură Mureş
s-au numărat printre cei prezenţi. Nu
au lipsit consilierii locali din cadrul
Consiliului Local Reghin, dar şi un sobor de preoţi, reprezentanţi ai tuturor
cultelor religioase din municipiu, în
frunte cu protopopul Valentin Vârva.
A urmat un moment emoţionant, intonarea imnului de stat de către interpretul Ciprian Istrate.
Voia bună şi-a spus cuvântul în această
zi specială dedicată tuturor românilor, aşa că ritmurile au fost schimbate
atunci când pe scenă a urcat îndrăgitul
solist Florin Vos şi Andreea Morariu.
Spectacolul artistic a fost completat de
un concert marca Delia, mult aşteptată
de publicul prezent.
Ziua de 1 Decembrie a fost încheiată
cu un foc de artificii ce a luminat cerul
Municipiului Reghin.

an, ar trebui să fie despre sentimentul
de împreună, dragii mei! Împreună ca
oameni, împreună ca români. Împreună la bucurie, împreună la durere! Marea Unire e mult mai mult decât unirea
pământului, e unirea dorințelor unui
popor care vrea să-și ducă țara pe cele
mai înalte culmi. România înseamnă
tradiție, obiceiuri, cultură, istorie, oameni și în același timp, România, cu
ajutorul nostru, trebuie să însemne mai
multă toleranță, înțelegere, acceptare și
bucuria de a fi român oriunde în lume.
Un gând plin de căldură se îndreaptă
către toți soldații noștri, care își slujesc
țara la mii de kilometri distanță. Vă
mulțumim și vrem să știți că sunteți
mereu în rugăciunile noastre! La mulți
ani, România! La mulţi ani, români! La
mulţi ani, reghineni!” a declarat, Maria
Precup, primarul municipiului Reghin.

Viceprimarul
1 Decembrie a
fiecărui an, ar trebui să municipiului
fie despre sentimentul Reghin – Mark Endre
de „Împreună”
„Mă bucur să fiu alături de dumneaPrimarul Municipiului Reghin, Maria
Precup, a ţinut să le mulţumească tuturor celor prezenţi, precum și oficialităţilor aflate pe scenă „Sunt foarte
onorată şi recunoscătoare că sunteţi
alături de noi în acest moment de suflet
al României.
România – astăzi este ziua ei. O zi, la
care an de an ne invită pe toți să participăm. Și pe cei care o cinstim zi de
zi, și pe cei care mai uităm de ea. România este pentru noi, inima noastră.
Ziua de azi e cu totul specială pentru că
azi, marcăm începutul anului Centenarului. Cu fiecare aniversare, țara noastră, ca fiecare dintre noi, adună mai
multă istorie, mai multă experiență și
cunoaștere, mai multă iubire şi unire.
Spre deosebire de noi, ea va trăi veșnic!
Însă ce e cu adevărat extraordinar, fie că
ne dăm seama sau nu, e că fiecare dintre noi putem ajuta la buna ei creștere
şi dezvoltare. 1 Decembrie a fiecărui

voastră în calitate de viceprimar al
Reghinului cu ocazia Zilei Naționale
a României. Reghinul, a cărui istorie a
fost definită de multinaționalismul său,
a știut dintotdeauna să găsească calea
de mijloc. Sunt convins că învățăm
unii de la alții şi sunt convins că ne
respectăm tradiţia, culturile și valorile.
În această zi avem prilejul să ne aminitim că toți facem parte dintr-o mare
familie. În mine găsiţi un om care este
deschis pentru dialog şi pentru a forma
o echipă.

„Patriot e cel care simte
că inima îi bate-n piept
cu intensitate atunci
când vorbeşte despre
ţară”
„Sunt extrem de bucuros că de Ziua
Națională a României, am fericitul

prilej să fiu alături de dumneavoastră..
Am sărbătorit și la Târgu-Mureș Ziua
Națională a României, zic eu, așa cum
se cuvine, printr-o ceremonie militară
și religioasă. Am venit cu mare drag și
la Reghin. Alături de mine sunt principalii mei colaboratori, oficialități
importante ale județului Mureș şi-am
venit să vă salutăm şi să vă asigurăm că
tot ce facem noi este în interesul dumneavoastră şi aşa trebuie să fie. Cum
putea să înceapă sărbătoarea Marii
Uniri mai frumos decât prin intonarea
unui colind și a Imnului Național, de
către locotenent colonel Ciprian Istrate, colaboratorul și prietenul nostru,
care de altfel şi la Târgu-Mureș a făcuto cu multă măiestrie și cu mult, mult
suflet! Vreau să spun că la 99 de ani de
la Marea Unire, din punctul meu de vedere, român și patriot nu este cel care
vorbește despre țară, ci cel care atunci
când o face simte că inima îi bate în
piept cu o mai mare intensitate. Dacă
în urmă cu 99 de ani, la Alba Iulia,
înaintașii noștri au împlinit un deziderat de multă vreme al românilor şi
au făcut posibilă unirea într-o singură
țară, acum, noi avem datoria să rămânem uniți, așa cum și-au dorit ei, iar
ce vom face de acum înainte cu ţara,
depinde doar de noi. Vă urez la mulți
ani, dragi reghineni, să ne vedem și
anul viitor, de Centenarul Marii Uniri”

„Ce este important să înțelegem noi
din ziua de 1 Decembrie 1918? În
primul rând, trebuie să știm că acest
eveniment nu a venit ca o întâmplare
fericită. Istoria nu face cadouri! Marea Unire este rezultatul firesc al unor
secole de luptă și meritul unui șir de
generații excepționale, care au știut să
croiască destinul unei națiuni între săbiile încrucișate ale marilor puteri. În al
doilea rând, trebuie să știm că pe scena
istoriei, nu se lasă jos cortina niciodată,
fiecare gest, fiecare reacție, s-au lipsa
acestora, are importanță. Pentru cum
ne jucăm acum noi rolurile, vor primi
criticile sau aplauzele generațiilor viitoare. De 1 Decembrie, spun La mulți
ani, România! Iar de dragul strămoșilor
noștri îi rog pe toți românii să fie uniți,
oriunde s-ar afla în lume” a transmis
senatorul Horea Soporan.

Alexandru
Cîmpeanu – mesaj
pentru unitate
„Sunt prezent în această seară alături
de dumneavoastră pentru a vă transmite mesajul Consiliului Județean,
dar și al meu personal, iar acesta este
unul de unitate. De ce unitate? Pentru
că în urmă cu 99 de ani, în 1918, când
la început de an existau mai degrabă toate premizele ca țările românești
să piardă teritorii, o elită a politicii și
intelectualității din România a reușit,
nu doar să prevină acest pericol, dar să
şi unească țările românești. Suntem datori acestor elite, să cinstim efortul care
l-au depus pentru a ne crea o Românie
Mare, o Românie unită. Pentru aceasta
vă îndemn la unitate, vă doresc multă
sănătate și la mulți ani tuturor reghinenilor și românilor” a fost mesajul
vicepreședintelui Consiliului Județean
Mureș, Alexandru Cîmpeanu.
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Anul 2018 se arată un an roditor pentru administraţia
locală din Reghin
Codruţa ROMANŢA

subordonate primăriei, înclusiv poliţia
unde se raportează în timp real toate
problemele ivite şi se pare că funcţionează foarte bine.
Se intenționează a se scrie și depune o cerere de finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional
AP.37.I.3.1- înlocuirea corpurilor de
iluminat cu un consum ridicat de energie electrică, reabilitarea instalațiilor
electrice în zonele din oraș.

Maria Precup, primarul Municipiului Reghin poate face bilanţul
după un an pe care-l consideră
greu. Despre realizări, dar şi ce
proiecte urmează să fie demarate, ne-a vorbit într-un interviu pe
care vi-l prezentăm mai jos.
Rep: Ne apropiem de sfârşitul de an.
Cum a fost acest an pentru dumneavoastră în calitate de primar?
Maria Precup: 2017 a fost un an foarte greu! Am avut proiecte multe şi am
fost blocaţi de birocraţie şi de obţinerea avizelor. Cu toate acestea s-a lucrat
mult în Reghin, chiar dacă nu la nivelul
aşteptărilor. Am avut proiecte, care din
nefericire nu au putut fi finalizate, cum
este strada Muncitorilor, care este licitată din 2016, era finanţarea asigurată,
dar când ne-am apucat să asfaltăm,
am constatat că trebuie să schimbăm
şi reţelele. Am avut probleme pentru
că strada este foarte joasă, iar pânză
freatică foarte sus, aşa că a trebuit să
schimbăm toate reţelele de utilităţi. La
toată investiţia a fost nevoie de lucrări
suplimentare, pe care trebuie să le facem noi, am făcut inclusiv branşamente pentru apă-canal. Au fost probleme
şi cu reţelele de gaz, dar din fericire cei
de la gaz şi-au remediat singuri problemele. Pe Muncitorilor cea mai mare
problemă este colectarea canalului pluvial pentru că strada este îngustă şi nu
avem loc să facem şanţuri colectoare,
aşa că a trebuit să găsim variante. Noi
trebuie să ne asigurăm că atunci când
asfaltăm, apa nu mai intră în pământ.
Şi pentru că strada se ridică, lucrarea
fiind de foarte bună calitate, foarte serios făcută, pentru a nu inunda curţile
oamenilor unde unele sunt mai jos faţă
de stradă, a fost extraordinar de greu să
găsim variante de colectare a canalului
pluvial mai ales că lumea a renunţat la
şanţuri ori au fost blocate, iar cele din
zona industrială de la fosta Metalurgica au dispărut.
Cetăţenii de pe strada Muncitorilor
sunt supăraţi, dar îi rog să ne înţeleagă
pentru că toate aceste lucrări sunt în
interesul lor. Le înţeleg supărarea, dar
toate aceste amânări au fost spre binele
lor şi investiţiile au fost foarte mari şiatunci şi lucrările trebuie să fie de bună
calitate. După ce faci o asfaltare, nu
mai poţi sparge drumul să rezolvi problemele, tocmai de aceea, ele trebuie
rezolvate înaintea asfaltării. Am făcut
inclusiv video-inspecţie, ceea ce nu se
făcea până acum, pentru a vedea dacă
căderea este bună pentru canal pentru
a nu întâmpina probleme. Aşa că la primăvară, cum începe să iasă soarele şi
vremea ne va permite, vom trece şi la
asfaltare.
Rep: Ce alte proiecte mai aşteaptă rezolvare?
M.P.: Pentru Piaţa Agroalimentară
sunt depuse ofertele pentru licitaţie,
unde Compania Naţională pentru Investiţii (CNI) se ocupă de licitaţii. La
începutul anului sperăm să se apuce de
lucru.
Suntem la final şi pentru obţinerea
avizelor pentru cinematograf. Tot CNI
finanţează această lucrare pentru care

sper să ne ajute Dumnezeu să obţinem
finanţarea.
Pentru Parcul Central am dat termen
celor de la achiziţii, având arhitect şef,
să se ocupe să obţinem aviz şi să alegem o variantă din proiectele pe care
le avem pentru ca în primăvară să ne
apucăm de lucru. Este un parc foarte
frumos şi are nevoie de reamenajare
totală. Fiind centru istoric, motivul
pentru care a fost amânată investiţia
a fost legat de faptul că cei de la Monumente Istorice nu ne-au dat avizul
şi aşa a trecut un an şi nu am reuşit să
facem nimic.
Suntem blocaţi cu blocul social pentru conducta de apă de pe strada Salcâmilor. Singurul loc unde am găsit
teren pentru construcţia acestui bloc
este lângă sediul fostului IFET, dar pe
acolo trece magistrala de apă şi reţeaua
de energie electrică. Din acest motiv
trebuie să deviem pentru a putea face
săpături pentru a începe blocul social,
care-l puteam face anul acesta dacă nu
aveam blocaj din partea operatorilor.
Pentru străzile Margaretelor şi Cimitirului a avut loc licitaţia, dar tot din
pricina vremii şi a avizelor am rămas
să asfaltăm anul viitor. Tot anul viitor
sperăm să putem cuprinde în buget şi
strada Câmpului, Ierbuș, Pasarela Pietonală de pe strada Băii, care în prezent
reprezintă un pericol.
Pentru strada Salcâmilor avem bani de
la Guvern, unde am primit autorizaţia
de construcţie pentru că aici trebuie
să refacem toată canalizarea pentru că
acolo este o problemă. Apoi noi vom
face asfaltarea pentru că e o stradă cu
trafic greu şi este necesar să fie lucrări
de bună calitate. Acelaşi lucru urmează
şi pe Apalinei şi Castelului, iar pe viitor
asfaltarea.
În cadrul programului POR 2014-2020,
urmare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă finalizat în acest an, vom
depune proiecte pentru achiziționarea
de autobuze noi și construirea, modernizarea, reabilitarea infrastructurii rutiere pentru creșterea nivelului
de siguranță și eficiență în circulație,
având ca termen de depunere 20 martie 2018.

Proiecte pentru şcoli
Rep: Cum stăm la capitolul învăţământ?
M.P: S-a deschis finanţarea pe fonduri
europene şi urmează să semnăm contractul cu firma pentru proiecte unde
vom reabilita instituţiile de învăţământ, inclusiv schimbarea de reţele de

utilităţi, tâmplărie şi tot ce este necesar
la şcolile din Reghin. Vom face o listă
cu toate şcolile în urma căreia vom stabili priorităţile.
În ceea ce privește unitățile de
învățământ obligatoriu, profesional și
tehnic, am inițiat demersuri pentru
alegerea datelor și scrierea cererilor
de finanțare pentru modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurilor educaționale pentru învățământul
preșcolar(grădinițe), obligatoriu, profesional și tehnic, axe de finanțare
deschise în cadrul Programului POR
2014-2020 Axa 10.-10.1
Rep: De curând s-a terminat sensul
giratoriu de la intersecţia străzilor
Iernuţeni şi Gurghiului. Mai există
în plan alte lucrări pentru fluidizarea
traficului?
M.P: Avem proiect pentru lărgirea
străzii Axente Sever, la urcarea pe pod,
vis-a-vis de IRUM. Proiectul este făcut,
urmează să avem o întâlnire cu proiectantul şi să trecem la expropiere pentru
demolarea caselor de pe colţ. Acolo va
fi o zonă relaxată pentru circulaţie aşa
cum este necesar pentru că momentan se blochează din pricina traficului
greu.
Suntem în negociere cu un proiect
pentru schimbarea mijloacelor de
transport în comun, de aceea trebuie
să ne grăbim cu Planul de Mobilitate
Urbană pentru că scrierea de proiecte
pentru mijloacele de transport este legată de acest Plan, care este în derulare
şi sper să-l obţinem cât mai repede.

Deszăpezirea cu
forţe proprii
Rep: Iarna şi-a făcut simţită prezenţa. Este pregătită administraţia locală
pentru acţiunile de deszăpezire?
M.P: Ca de obicei, pentru a nu irosi
resursele financiare şi pentru că avem
40 de oameni la drumuri, ne-am dotat
cu utilaje, cu lame şi cu tot ce este nevoie, aşa că o facem ca de fiecare dată
cu echipa noastră. În cazul în care vor
fi zăpezi mai mari şi pentru a nu intra
într-un blocaj al circulaţiei în sezonul
de iarnă, eu sunt convinsă că la fel ca
în anii trecuţi ne vor ajuta agenţii economici care au posibilitatea. Pentru
că ştim că este o problemă cu sarea şi
materialul antiderapant, am făcut achiziţia din timp, aşa că avem stoc depozitat, pregătit pentru iarnă.
Am făcut permanenţă, am făcut chiar
şi un grup online cu toate serviciile

Sănătatea în vizorul
primarului
Municipiului Reghin
Rep: Ce consideraţi că îi lipseşte Reghinului?
M.P: Ca cetăţean al acestui oraş, îmi
doresc în primul rând un spital nou
pentru care am contractat şi facem
proiect. Sper să obţinem finanţarea
pentru acesta de la Compania Naţională de Investiţii. Având în vedere că
actualul spital este retrocedat, nu se pot
face investiţii. Este lăsat prin testament
Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia de către dr. Eugen Nicoară. Chiar dacă l-am
câştiga noi, tot nu l-am putea adapta la
necesităţile de astăzi, motiv pentru care
este nevoie de un spital nou.
Pentru centrul de primiri urgenţe s-au
început lucrările. Acolo trebuie doar
făcută asamblarea pentru că este deja
proiectul, avem avizele. Nu este construcţie, este vorba despre un container
aşa că se poate lucra chiar dacă este mai
frig.
Rep: Sărbătorile de iarnă sunt aproape. Un gând pentru reghineni!
M.P: În prag de sărbători vreau să le
urez tuturor linişte, pace, bunăstare,
căldură în casă şi în suflet. Să-şi petreacă sărbătorile alături de cei dragi,
să le vină toţi copiii şi părinţii acasă şi
să stea împreună lângă brad. Să uităm
de lucrurile neplăcute şi să ne bucurăm
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SOCIAL

Uniţi pentru a sprijini familiile nevoiaşe
Codruţa ROMANŢA
Reghinenii şi-au dat întâlnire duminică, 17 decembrie la Clubul Dogma din
Reghin unde s-au unit la un târg caritabil organizat de Abonament pentru
Comunitate. Banii strânşi din vânzarea
produselor se vor duce către familiile
nevoiaşe identificate de iniţiatorii acestui eveniment.
Au participat un număr mare de creatori de produse handmade, pe mesele
acestora aflându-se foarte multe produse cu specific de iarnă. Au expus în
cadrul târgului Floar prin Camelia Oltean, voluntarii de la „Ajungem Mari”
au donat lucrurile pe care nu le-au vândut, Boni Krea prin Bebedek Monika,
Rodica Bîndilă cu un volum de poezii
ale autorului Mugurel Puşcaş tradus în
engleză, Bianca Someşan – care a ales
să recicleze realizând „Îngeraşi din
hârtie”, iar Valentina Radu – artist plastic a donat patru picturi. Alexandrina
Biriş prin Handmade by Alexandrina

le-a dat posibilitatea copiilor prezenţi
la târg să-şi pună imaginaţia la treabă,
printr-un mic atelier de creaţie unde
doritorii au putut să înşire mărgele ori
să realizeze cercei.
Laura Moldovan lucrează produse
handmade de cinci ani. Totul a început
ca o pasiune. „Tot timpul mi-a plăcut
să desenez şi-am început încet să fac

de toate: de la căni pictate, la tricouri
pictate, globuri, brăduţi din hârtie, oameni de zăpadă. Acum, pentru acest
târg am realizat decoraţiuni de Crăciun. A fost o nouă provocare pentru
mine. Totul a fost făcut în foarte scurt
timp, aşa că am vrut să fie ceva la îndemâna oricui şi să nu fie preţurile foarte
mari, dar să fie şi multe produse pentru

a putea aduna cât mai mulţi bani pentru această iniţiativă, care mi se pare
o idee foarte bună şi chiar îl voi mai
susţine pe Cristian Man la următoarele
activităţi de acest fel. Putem face în fiecare lună astfel de târguri, iar o parte
din banii strânşi să se ducă la copii, la
familiile nevoiaşe” a declarat aceasta.
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DE INTERES

Rechizite de la Clubul Rotary din Reghin
Aşa cum ne-a obişnuit, membrii Clubului Rotary
din Reghin au fost alături de preşcolarii reghineni,
oferindu-le daruri constând în rechizite.
„Pe lângă multele acţiuni pe care Clubul Rotary din
Reghin le derulează, în pragul sărbătorilor de iarnă avem şi această acţiune dedicată grădiniţelor şi
căminelor din Reghin. Fiecare grupă primeşte pachete cu rechizite, care sunt atât de utile în desfăşurarea activităţilor educative” a declarat Daniel Gliga,
membru al Clubului Rotary din Reghin.
Cadrele didactice, dar şi micuţii au primit darurile

fericiţi, acestea fiind necesare în buna desfăşurare a actului
educativ.
În viitorul apropiat, urmează o nouă acţiune marca Rotary,
mai precis miercuri, 20 decembrie, când membrii rotary îşi
vor îndrepta atenţia spre ajutorarea familiilor nevoiaşe din
Reghin, o acţiune care a devenit deja tradiţie pentru rotarieni.
(C.R.)
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Locuri de muncă sezoniere în agricultură

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Mureş prin serviciul
de ocupare EURES Romania oferă 800
locuri de muncă vacante în Spania –
firma SUREXPORT (400 de femei și
200 de cupluri) pentru munca sezonieră în agricultură. Este nevoie de persoane apte pentru munca la câmp cu
vârsta cuprinsă între 18 – 50 ani pentru
recoltarea căpşunilor, campania 2018.
Important este faptul că nu se solici-

tă experiență. Durata contractului de
muncă este de aproximativ 3 luni, data
estimată de angajare este 15 februarie
2018. Timpul de lucru este de 6,5 ore
pe zi/ 39 ore pe săptămână împărţite
în 6 zile, ziua 7 este zi de odihnă care
poate să nu coincidă cu duminica. Programul de lucru începe la primele ore
ale dimineţii.
Salariul oferit este de 40,43 euro brut/
zi, conform Convenţiei colective apli-

cabile plătibil la două săptămâni prin
transfer bancar. Contribuţiile datorate sunt de 2% impozit pe venit şi 113
euro asigurare socială. „Cazarea este
asigurată de angajator, iar muncitorul
trebuie să plătească 1,6 euro/zi pentru
cheltuieli. Muncitorul plăteşte primul
transport de venire, iar firma plăteşte
întoarcerea, cu condiţia ca muncitorul
să foloseasca mijlocul de transport oferit de firmă. Preţul primului drum se va

recupera din primele salarii.
Dosarul pentru înregistrarea în baza de
date va conţine următoarele acte: cererea tip (se completează la sediul agenţiei), copie act identitate, adeverinţa
medicală -apt pentru muncă-“ se arată
într-un comunicat remis de Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Mureş. (C.R.)

NR 127

9

SĂNĂTATE

Testul Babeş Papanicolau gratuit pentru femeile
între 25 şi 64 de ani
Pacientele nu se prezinCodruţa ROMANŢA

tă după rezultate

Testul Babeş-Papanicolau este
esenţial în depistarea cancerului
de col uterin, dar poate identifica
şi infecţii ori boli cu transmitere
sexuală. În această perioadă
se desfăşoară a doua etapă a
campaniei naţionale gratuite de
testare – Papanicolau. Pe această
temă, am purtat discuţii cu Dorin Mărginean, medic specialist,
obstetrică-ginecologie la cabinetul de planificare familială din
cadrul Policlinicii Reghin.
Rep: În această perioadă se desfăşoară campania gratuită de testare Papanicolau.
Dr. Dorin Mărginean: Da, programul
naţional pentru depistarea cancerului
de col uterin prin testul Papanicolau
îşi desfăşoară în această perioadă cea
de-a doua etapă din cursul acestui an.
De acest program gratuit pot beneficia
femeile cu vârsta cuprinsă între 25 – 64
ani. Lucrul îmbucurător este tocmai
faptul că femeile din mediul rural conştientizează importanţa acestui test şi
se prezintă pentru a le fi recoltate probele.
Rep: Arată pacientele interes?
Dorin Mărginean: Acest program se
derulează la noi în policlinică de aproximativ jumătate de an, din luna iunie
a acestui an. Pot spune că adresabilitatea este în creştere pentru că în ultima
perioadă tot mai multe paciente vin şi
se adresează pentru recoltare. Am observat în această perioadă o problemă,
şi-anume faptul că sunt femei care nu
au mai făcut un Papanicolau de şapte
ani ori sunt paciente care nu l-au efectuat niciodată. Noi, în calitate de me-

Dorin Mărginean, medic specialist
obstetrică - ginecologie
dici ginecologi recomandăm examenul
Papanicolau o dată pe an, iar o dată cu
intrarea la menopauză, o dată la şase
luni.
Nu pot spune că acest lucru ţine de
indiferenţă, ci mai de grabă de o lipsă de informare. Ori poate nu cunosc
centrele unde se efectuează acest screening de col uterin. Noi am luat legătura
cu coordonatorul programului şi ni s-a
spus că programul nu are o limită. În
Reghin acest test se realizează aici la
noi, la cabinetul de planificare familială, dar şi în cadrul Spitalului „Eugen
Nicoară” secţia obstetrică-ginecologie.
Nu este nevoie de bilet de trimitere de
la medicul de familie, pacientele trebuie doar să aibă asupra lor un act de
identitate.
Rep: Care dintre paciente sunt mai
prezente în cabinetul dumneavoastră? Cele din mediul rural ori cele din
mediul urban?
Dr. D.M: Am rămas suprins să ob-

serv că majoritatea pacientelor care
vin să-şi facă examen Papanicolau şi
care respectă mai mult regula aceasta
a screening-ului sunt cele din zonele
limitrofe. Avem foarte multe paciente
din Deda, Răstoliţa, Ideciu, Brâncoveneşti! Probabil adresabilitatea celor de
la sate este mai mare tocmai pentru că
atunci când se prezintă la noi aduc cu
ele şi pe vecina şi o soră, o mătuşă! Între 40 şi 55 ani este frecvenţa de vârstă
cea mai ridicată a persoanelor care se
adresează la cabinetul nostru pentru
acest screening. Avem şi paciente sub
30 de ani, dar proporţia cea mai redusă
este a femeilor cu vâsta de 55 – 64 de
ani!
Rep: Aţi putea să ne spuneţi câte persoane s-au prezentat la dumneavoastră pentru acest test?
Dr. D.M: În jur la 200 de paciente au
călcat pragul cabinetului de planificare
familială pentru acest test, o creştere
începând cu luna august.

Rep: Care este procedura?
Dr. D.M: Procedura este că în momentul în care pacienta vine la noi, i
se recoltează acest examen citologic,
acea secreţie, lasă un număr de telefon,
este trecut în registru, iar în momentul
în care avem rezultatele, pacienta este
sunată să le ridice. Analizele nu sunt
trimise la medicul de familie, ele sunt
ridicate de la noi pentru că eu, fiind
medic ginecolog, acele rezultate trebuie interpretate şi discutate pentru că
eu explic fiecărei paciente în parte care
este conduita într-o afecţiune, ce trebuie să facă, când trebuie să repete examenul citologic. Pacienta trebuie informată cum au ieşit rezultatul şi dacă
într-adevăr nu este un rezultat bun, trebuie să fie informată. Acolo unde sunt
descoperite probleme le putem îndruma ori trata. Însă, cu toate astea este un
procent de 20 – 25% care nu vin să-şi
ridice rezultatele, asta în ciuda faptului
că au fost sunate de nenumărate ori.
Avem rezultate inclusiv din luna august
care nu au fost ridicate. Avem paciente pe care le-am sunat de două – trei
ori pentru interpretarea rezultatelor
pentru că acestea nu sunt în limite normale, dar nu au venit după ele! Foarte
puţine sunt cele care conştientizează că
există probleme şi foarte puţine sunt
cele care au fost tratate după o anumită
afecţiune şi revin pentru investigaţie de
specialitate şi un tratament.
Rep: Despre ce probleme vorbim?
Dr. D.M: Sunt foarte puţine rezultate
bune, având în vedere că 80% dintre
acestea sunt cu probleme. La majoritatea sunt infecţii cu transmitere sexuală,
dar sunt şi modificări displazice.

Numărul avorturilor în creştere
Codruţa ROMANŢA
Peste 850 de persoane există în evidenţele cabinetului de planificare familială din cadrul Policlinicii din
Reghin, care beneficiază de o metodă contraceptivă.
Toate acestea au o fişă de observaţie, la prezentare
la cabinet, pacientei îi este măsurată tensiunea, este
cântărită, se face şi un examen ginecologic şi ecografic şi ulterior pacienta este consiliată în alegerea unei
metode contraceptive.
Dacă în prima partea a anului, elevii ofereau interes
pentru a ajunge la cabinetul de planificare familială,
iată că adresabilitatea a scăzut începând cu luna iunie
2017. Pe de altă parte se arată o creştere vertiginoasă
a numărului de avorturi la cerere la vârste fragede.
„Din anul 2014 de când sunt aici la cabinet, am avut
şi câteva acţiuni la liceele din oraş. A fost o perioadă în care a crescut numărul elevelor care veneau cu
probleme, dar care din timiditate refuzau să discute în cadrul programului implementat în şcoală. În
acelaşi timp, am constatat că a crescut şi numărul de
avorturi la cerere, la vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.
Debutul vieţii sexuale este undeva la 13 – 14 ani şi
de la această vârstă vin pentru consiliere şi alegerea
unei metode contraceptive, dar multe dintre ele vin
cu o sarcină nedorită. Eu recomand şi prescriu medicamente contraceptive doar în urma unui control
ginecologic amănunţit şi în urma unor investigaţii şi
analize de laborator, evident acestea sunt trecute pe

„... Elevii trebuie să îşi depăşeas-

că timiditatea şi să vină ori de câte
ori au probleme. Încurajaz să discute problemele în cadrul familiei
şi dacă nu reuşesc să dobândească
informaţiile de care ele au nevoie
se pot prezenta aici pentru că noi
suntem la dispoziţia lor ori de câte
ori au nevoie. Este în beneficiul
elevilor să cunoască metodele contraceptive, să cunoască bolile cu
transmitere sexuală ...

„

foaia de observaţie care este întocmită fiecărei paciente care se adresează la noi. Tot acolo sunt trecute şi antecedentele personale, inclusiv antecedentele
heredocolaterale” spune medicul ginecolog Dorin
Mărginean.

Nu luăm
contraceptive după ureche

În niciun caz nu vom merge în farmacie şi nu vom
cumpăra de capul nostru medicamente contracepti-

ve. De ce? „Pentru că după cum se ştie, contraceptivele au şi ele anumite riscuri, administrarea lor poate
să aibă anumite efecte adverse şi este important ca
odată ce o pacientă şi-a ales o metodă contraceptivă
să fie informată asupra avantajelor şi dezavantajelor,
plus efectele adverse pe care le poate genera. Mergând
la farmacie ea alege un produs. Am avut şi cazuri în
care prietena lua un anumit produs şi prietenei respective îi merge foarte bine, aşa că s-a gândit să ia şi
ea. Astfel s-a prezentat la noi cu tulburări şi probleme
care au necesitat întreruperea metodei contraceptive
şi alegerea alteia pe baza unor analize. Sunt paciente
care tolerează greu anumite contraceptive, şi-atunci
vin la noi pentru consiliere” adaugă medicul ginecolog Dorin Mărginean.

Ore de educaţie sexuală în
şcoli
„Recomand orele de educaţie sexuală în şcoli pentru
că în România nu doar numărul avorturilor a crescut, ci şi al bolilor cu transmitere sexuală. Pun această
creştere şi pe lipsa de informare a femeilor, dar şi din
lipsa de cunoaştere, vis-a-vis de bolile ori afecţiunile
la care ele se pot expune nefolosind o metodă contraceptivă” precizează medicul specialist, obstetricăginecologie.
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ADMINISTRAŢIE

Învăţământul în vizorul administraţiei locale din Deda
Deda este o comună frumoasă, cu
multe realizări de-a lungul anilor. Sunt
realizări vizibile, despre care primarul
comunei, Lucreţia Cadar vorbeşte cu
mândrie, fericită fiind că s-au putut realiza lucruri importante în comuna pe
care o păstoreşte. Şi acest an, ce stă să
se încheie, a fost un an cu foarte multe
proiecte printre care multe dintre ele
pe fonduri europene.
„2017 a însemnat un an de muncă, un
an în care colectivul Primăriei comunei
Deda a muncit cu spor, iar rezultatele
se văd. Proiectele realizate şi pentru
care am obţinut finanţare din fonduri
europene depăşesc zece milioane de
euro. Din fonduri propri am realizat
investiţii de peste două milioane de
lei, iar din fondurile Ministerului Dezvoltării vom obţine 1.690.000 de lei.

Pe tot ce s-a putut accesa, fonduri noi,
am intervenit. Un alt mod de obţinere
de fonduri pentru Primăria Deda este
şi Grupul de Acţiune Locală (GAL),
care funcţionează în comuna noastră,
şi care prin proiectele depuse de către cele zece primării componente ale
GAL-ului, obţin 58 de mii de euro,
bani pe care îi pot folosi pentru gospodărirea comunelor, asta urmare a unor
proiecte realizate prin GAL” a declarat
Lucreţia Cadar.
Proiectele din fonduri europene se concretizează prin construirea unei grădiniţe în comuna Deda, cu trei grupe şi
program prelungit, asta însemnând
fonduri pentru care s-a primit deja
avans, şase milioane de lei, valoarea
acestui proiect fiind de 600 de mii de
euro. Lucrările urmează să fie demarate

în primăvara anului următor, urmând
să fie finalizate în septembrie 2019.
„Avem o construcţie veche în centrul
comunei care a fost cabinet de documentare şi informare. Acea clădire urmează să fie demolată, în locul căreia
se va ridica construcţia noii grădiniţe.
Deda are mulţi locuitori, sunt aici şi
tineri. În momentul de faţă sunt două
grupe de grădiniţă, dar în speranţa
ca vom avea posibilitatea să avem trei
grupe, chiar în acest sens se lucrează ca
ei să poată avea condiţii să vină la grădiniţă, părinţii să lucreze, să le putem
asigura servirea mesei pentru că vrem
să le asigurăm condiţiile necesare pe
care o comună modernă trebuie să le
ofere. Părinţii să poată merge la lucru,
iar cei mici să poată rămâne la grădiniţă, la programul prelungit. O grădiniţă

unde cerinţele părinţilor şi nevoile copiilor să fie satisfăcute” a adăugat primarul comunei Deda.
Şi Grupul Şcolar „Vasile Netea” este
în vizorul administraţie locale pentru
care se doreşte o investiţie de anvergură pentru modernizarea instituţiei de
învăţământ. „Recent am avut în verificare o comisie ministerială de la Ministerul Educaţiei, s-a acreditat şcoala
Postliceală de Agroturism, care funcţionează în cadrul liceului din Deda
şi în ianuarie se deschide sesiunea de
depunere de proiecte pentru licee, iar
noi pentru această sesiune pregătim
proiectul pentru modernizarea liceului din Deda. Această modernizare înseamnă modernizarea şi dotarea tuturor cabinetelor care pot exista într-un
liceu” spune Lucreţia Cadar. (C.R.)

Zone cu internet gratuit în
Reghin
Consilierii locali reghineni au votat
în ultima şedinţă ordinară de consiliu
local din acest an, constituirea unei
comisii mixte de analiză a ofertelor
pentru realizarea proiectului „Internet
Hotspot”, formată din consilierii: Dragoş Pui, Alexandru Puşcaş şi Kelemen
Szabolcs, la care se adaugă un inginer
programator şi un inginer în ştiinţa sistemelor şi calculatoarelor.
Concret, se doreşte ca Reghinul să se
alinieze la nivelul altor municipii astfel
încât locuitorii oraşului şi nu numai, să
se bucure de internet gratuit. Am putea
avea
reţele wi-fi, ce vor fi amplasate în mai
multe zone ale oraşului, referindu-se la
trei parcuri din Reghin unde doritorii

se vor putea loga gratuit.
„Scopul acestei iniţiative este de a facilita accesul comunităţii la un serviciu
flexibil şi gratuit, oferind astfel posibilitatea internauţilor de a utiliza zonele
de agrement publice din municipiul
Reghin. Prima etapă a proiectului urmăreşte asigurarea accesului gratuit la
serviciile de internet în perimetrele situate în Piaţeta din cartierul Libertăţii,
Parcul Central şi Parcul Tineretului” se
arată în materialul de şedinţă.
(C.R.)
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UTILE

Situaţia taxelor şi impozitele pentru 2018
Consilierii reghineni au avut pe ordinea de zi şi proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor
locale pentru anul 2018. Consilierul
Ionuţ Cengher a propus un amendament prin care taxele şi impozitele să
rămână la nivelul anului 2017, însă
amendamentul acestuia nu a trecut de
votul consilierilor locali.
Răspunsul primarului Maria Precup, la
această cerere a fost „Nu putem să rămânem la nivelul lui 2017 pentru că s-a
redus conform Codului Fiscal, 400 de
metri de curţi ce erau obligatorii, deci

impozitul pentru terenuri, curţi şi grădini este mai mic, aşa că sunt unele măsuri luate doar pentru completare şi în
niciun caz pentru majorări care să determine o creştere mare a impozitului”.
La punctul diverse, consilierul Nagy
Andras a ţinut să aducă câteva precizări legate de acest proiect votat cu 14
voturi pentru şi două abţineri „Am impresia că am trecut foarte repede peste
acest punct, fără a explica populaţiei
ce am votat. Stabilirea acestor taxe şi
impozite este o problemă foarte importantă, cel puţin din două motive. Pe

de o parte trebuie ştiut faptul că impozitele şi taxele sunt baza bugetului Primăriei municipiului Reghin, pe de altă
parte dacă le stabilim greşit putem să
împovărăm populaţia. Suntem undeva
pe la mijloc pentru că s-au dus tratative, au fost discuţii şi propuneri între
20% şi chiar până la 100%. Populaţia
trebuie să ştie că în urma unor discuţii
destul de lungi s-a ajuns la acest compromis şi la această situaţie, şi-anume:
la taxe şi impozite pe clădiri s-a mărit
cu 10%, iar la impozitul pe teren tot cu
aproximativ 10%” a ţinut să precizeze

în cadrul şedinţei, consilierul Nagy
Andras.
Mare atenţie celor care nu-şi îngrijesc
proprietăţile. Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul
municipiului Reghin impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează
cu 500%.
Cetăţenii care vor achita integral impozitul pe clădiri, teren şi autovehicule
până la data de 31 martie, vor beneficia
şi în acest an de bonificaţia de 10%.
(C.R.)

Lucrările la pista Aeroportului Transilvania au fost
suspendate de către executant
În urma solicitării primite de la executantul lucrării pentru reabilitarea capitală a
pistei Aeroportului din Târgu-Mureş, Asocierea PORR Construct SRL și Geiger
Transilvania SRL, s-a decis suspendarea temporară a activităţii din cauza condiţiilor meteorologice care pot influenţa nefavorabil calitatea lucrărilor.
Suspendarea lucrărilor a fost convenită până la finalul lunii ianuarie a anului
2018, executantul având obligaţia conservării lucrărilor efectuate. Acestea vor fi
reluate înainte de împlinirea termenului, în funcţie de condiţiile meteorologice,
iar executantul poate, cu 5 zile înainte de expirarea termenului, solicita prelungirea acestuia dacă este cazul. Lucrările de reabilitare de la Aeroportul Transilvania
Târgu-Mureş au demarat la începutul lunii octombrie şi vizează: reparația pistei
de decolare-aterizare, refacerea căii de rulare, racordarea căii de rulare la pistă,
refacerea platformei de îmbarcare –debarcare, refacere drum platformă, lucrări
de marcare a suprafețelor de mișcare, lucrări de canalizare pluvială, lucrări de
balizaj și instalații electrice şi lucrări de terasamente. Valoarea contractului este
de 53.535.999,28 lei (cu TVA inclus).
Biroul de presă al Consiliului Judeţean Mureş

ANUNŢURI
Pierdut certificat de clasificare pentru structurile de primire turistice cu
funcțiuni de cazare și alimentație publica și anexele acestuia emis pe Sc Gliga Comimpex SRL J26/1678/1993, Ro
4526548, Reghin , str Școlii nr 14, Jud
Mureş de către Ministerul Turismului.
Îl declar nul.

Pierdut abonament de parcare seria
2121 valabil până în 21.03.2018. Îl declar nul.

Târgu-Mureș, strada Piața Armatei, nr.
16, jud. Mureș sau la telefon 0740 391
974.

Clinica privată de sănătate Terapia
Ultramed, oferă servicii medicale
prin biorezonanță magnetică cu aparatul medical german MORA NOVA
pentru identificarea și combaterea
disfuncționalităților corpului uman.
Detalii și programări la adresa din

De vânzare Land Rover Freelander,
an fabricație 2009, volan pe dreapta,

ABS, ESP, 4x4, volan reglabil, senzori
de parcare, geamuri electrice, oglinzi
electrice heliomate, dublu climatronic.
Preț 4800 euro.
Informații la telefon 0744551755

NR 127

SOCIAL

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
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