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Reparaţii, igienizări şi investiţii noi pentru 
instituţiile de învăţământ din Reghin

În toamna acestui an, IRUM Reghin
 lansează primul tractor agricol 

100% românesc
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ECONOMIC EVENIMENT
Pompierii mureşeni au fost sărbătoriţi 

la Reghin

Familiile şi persoanele singure cu venituri re-
duse, care utilizează pentru încălzirea locu-
inţei gaze naturale, energie electrică şi lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază 
de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe 
perioada sezonului rece, mai precis în peri-
oada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019. 
Plafonul pentru acordarea ajutoarelor de în-
călzire a locuinţei este de 615 lei, atât în cazul 
familiilor, cât şi în cazul persoanelor singure. 
Depunerea documentelor se face la Primăria 
Municipiului Reghin, camera 40, începând 
cu data de 1 octombrie 2018, până în data de 
25 a fiecărei luni, după următorul program: 
luni, marţi şi joi între orele 8:30 – 15:30, 
miercuri între orele 8:30 – 16:30, vineri între 
orele 8:30 – 13:00. 
Important de cunoscut faptul că se exclud 
de la acordarea acestor ajutoare, familiile sau 
persoanele singure care au în proprietate, în-

chiriere, comodat ori altă formă de deţinere, 
cel puţin unul dintre următoarele bunuri:
- Clădiri sau alte spaţii locative în afara locu-
inţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, 
terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea 
aferentă şi alte terenuri intravilane care de-
păşesc 1000 de metri pătraţi în zona urbană 
şi 2000 metri pătraţi în zona rurală.

- Autoturism/autoturisme şi/sau motocicle-
tă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 
ani, cu excepţia celor adaptate pentru per-
soanele cu handicap ori destinate transpor-
tului acestora sau persoanelor dependente, 
precum şi pentru uzul persoanelor aflate în 
zone greu accesibile.
- Mai mult de un autoturism/motocicletă cu 

o vechime mai mare de 10 ani. 
- Autovehicule, autoutilitare, autocamioane 
de orice fel cu sau fără remorci, rulote, auto-
buze, microbuze. 
- Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iah-
turi, 
- Utilaje agricole: tractor, combină autopro-
pulsantă. 
- Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, 
moară de cereale
- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte 
utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidrau-
lic, mecanic sau electric. 
- Depozite bancare cu valoare de peste 3000 
de lei
- Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror 
valoare netă de producţie anuală depăşeşte 
suma de 1000 de euro pentru persoana sin-
gură, respectiv suma de 2500 de euro pentru 
familie. 

Ajutoare de încălzire pentru sezonul rece
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IRUM Reghin şi MAVIPROD la ceas aniversar

„Este o zi foarte importantă pentru noi. Im-
portantă pentru comunitatea locală, pentru 
România. Cred că este important să ne adu-
năm cu toţii mai ales în momente de bucu-
rie, cum este acest ceas aniversar. Aniversăm 
65 de ani de activitate pentru fabrica Irum 
şi pentru asta, primul gând de mulţumire se 
îndreaptă spre MAVIPROD care a reuşit să 
facă ca acest loc din Reghin să renască şi loc 
în care să se întâmple atâtea lucruri foarte 
bune pentru comunitate şi pentru România. 
65 de ani de activitate Irum şi 25 de ani de 
activitate MAVI PROD sunt mulţi ani şi mul-
te zile de muncă, provocări şi răscruci, dar 
momente ca acestea mă fac să mă uit înapoi, 
zâmbind parcă, că nu a fost chiar aşa de greu, 
parcă am trăit un vis, lucrurile petrecându-se 
atât de repede. Fiind angrenaţi în tot felul de 
probleme şi provocări, parcă nici nu am avut 
timp să vedem cum au trecut aceşti ani. 

Borne istorice

„Ca provocări importante, mai bine spus 
borne istorice, puncte care sigur că au avut 
un efect asupra a ceea ce se întâmplă astăzi, 
m-aş gândi la anul 1993, când împreună cu 
soţia am hotărât să înfiinţăm firma MAVI, 
care la vremea respectivă era o provoca-
re, nu ştiai de unde s-o apuci, pentru că nu 
aveam cultură antreprenorială. Doar ceea ce 
am mai citit, ce am văzut. Dar clar am fost 
foarte hotărâţi şi am zis că singurul mod de a 
face ceva pentru această lume, să contribuim 
cu ceva, este clar, activitatea privată. Atunci, 
împreună am înfiinţat această firmă. Prima 
provocare a fost alegerea numelui. Acum 
sună simplu şi comun: MAVIPROD, dar la 
vremea respectivă, după multe transpiraţii, 
am ales acest nume care să ne reprezintă, 
provenind din iniţialele prenumelor noastre: 
Mircea, Andrei şi Violeta. 
Al doilea moment foarte important în istoria 
noastră, pot să spun că a fost în anul 1999, 
când de asemenea, am luat o decizie foarte 
importantă şi grea la vremea respectivă din 
mai multe puncte de vedere: în primul rând 
aspectul financiar, adică ce însemna cu câţiva 
ani în urmă 7 marci pe oră şi să cumperi cu 
două milioane de mărci o fabrică. Cu nişte 
bani pe care tu nu îi aveai, pe care trebuia 
mai întâi să-i găseşti, şi-apoi să-i dai înapoi. 
Lucrurile au decurs de aşa natură încât am 
reuşit să rezolvăm toate problemele şi provo-
cările şi am ajuns astăzi la ceea ce vedeţi. 
Alt moment important în istoria MAVI-

PROD a fost în anul 2009, când am rezolvat 
deja multe din problemele şi provocările pe 
care le-am avut în zona Irum şi MAVIPROD, 
aşa că am căutat o nouă provocare. Am gă-
sit-o, dorindu-ne să ne extindem afacerile 
şi înafara graniţelor României. Cu soţia de 
mână, am plecat la Budapesta, am cumpărat 
un teren, am înfiinţat o firmă, am construit 
o clădire şi aşa a luat naştere MAVI PROD 
Magyarország la care suntem singurii acţi-
onari. O firmă care după aproape zece ani, 
deja se numără printre firmele care au un 
anumit renume în Ungaria. La fel de impor-
tant şi un punct în istoria MAVI şi Irum a 
fost în anul 2010, când din nou am luat o ho-
tărâre foarte importantă vis-a-vis de parcur-
sul ulterior al firmelor. Am hotărât să intrăm 
pe zona agricolă. Mai precis am hotărât să 
apărem în piaţă cu un tractor agricol. Dacă 
lumea ne percepea ca pe un producător de 
tractoare forestiere şi utilaje forestiere, la ora 
asta, după nouă ani, deja lumea ne percepe 
în aceeaşi măsură ca şi pe un producător de 
utilaje agricole. 
Şi pentru că avem un ceas aniversar într-un 
an special, Anul Centenarului, doresc să vă 
împărtăşesc oficial faptul că în toamna aces-
tui an urmează să lansăm primul tractor 
agricol sută la sută românesc, gândit şi făcut 
de la cap la coadă de echipa noastră de in-
gineri români talentaţi, după 15 ani în care 
producţia de tractoare româneşti a dispărut. 
Practic, la INDAGRA, care va debuta în 31 
octombrie, o să avem acest moment foarte 
important în istoria Irum, când se va întâm-
pla această lansare. Vorbim despre un pro-
iect la care lucrăm de cel puţin cinci ani cu 
inginerii noştri. În acest an, am reuşit să îl 
finalizăm şi să vedem roadele la atâţia ani de 
muncă, la atâtea eforturi făcute. 
Noul nostru tractor agricol, corespunde exi-
genţelor unei agriculturi moderne şi el va 
putea concura cu orice tractor produs de 
producătorii din Europa sau piaţa mondia-
lă. Sper să ajungem acolo unde am ajuns cu 
tractorul forestier. Vorbim acum despre un 
tractor agricol 100% românesc, care va fi lan-
sat. După cum bine ştiţi, noi avem un tractor 
sută la sută românesc, dar forestier. Deci, cu 
acest tractor 100% forestier conceput şi pro-
dus în întregime la Reghin, am reuşit să in-
trăm pe pieţele mondiale. În urmă cu două 
săptămâni am livrat două tractoare forestiere 
în Africa de Sud. Sperăm că şi cu tractorul 
agricol o să reuşim să găsim zone şi pieţe ex-
terne unde să putem să vindem” a declarat 
Mircea Oltean. 

Codruţa ROMANŢA

„Le mulţumesc organizatorilor acestui eve-
niment, familiei Oltean, care a generat acest 
eveniment ca în fiecare an, care de fiecare 
dată este mult mai performant şi mai reuşit. 
Vorbele mari sunt pentru fapte mari. Nu sunt 
suficiente vorbe mari pentru a mulţumi şi a 
recunoaşte ceea ce se întâmplă în Reghin şi 
ceea ce se întâmplă la IRUM Reghin. Este un 
lucru deosebit pentru noi şi le mulţumesc 
încă odată, mă înclin în faţa celor care au 
luptat şi luptă pentru ca IRUM, pentru ca 
Reghinul să arate aşa cum este. În Reghin 
nu avem nevoie doar de forţă de muncă, de 
locuri de muncă, suntem deschişi la orice in-
vestiţie, iar munca pe care o depune familia 
Oltean generează doar mulţumiri şi satisfac-
ţii. Familia Oltean a contribuit la dezvoltarea 
municipiului Reghin şi este o bucurie pentru 
mine că sunt contemporană cu familia Ol-
tean. 
Pentru mine este foarte uşor, doar când ştiu 
că îl am alături de mine pe domnul Mircea 
Oltean, şi chiar dacă sunt hotărâri greu de 
luat, ştiu că staff-ul dânsului este important, 
ştiu că face pentru oraş foarte multe, nu este 
egoist, nu se gândeşte doar la beneficiile dân-
sului, ceea ce generează un lucru bun pentru 

cei din jur, pentru salariaţi, pentru munici-
piu şi chiar pentru România. Mircea Oltean a 
salvat o afacere extraordinară, care altfel ar fi 
ajuns la fier vechi şi care astăzi este un etalon 
pentru România şi chiar şi pentru Europa. Îi 
datorăm multe lucruri, iar noi îi suntem re-
cunoscători. Familia Oltean n-a făcut acest 
lucru doar pentru ca cifra de afaceri să fie pe 
primul loc, a investit fără să ezite în educaţie, 
în sport şi viaţa socială. Mircea Oltean a înfi-
inţat Clubul Rotary la Reghin, pentru a da o 
formă oficială ajutorului oferit celor care au 
nevoie. Avem un ajutor necondiţionat pen-
tru practică la instituţiile de învăţământ, în 
sport, cultură şi în tot ceea ce Municipiul 
Reghin creează. Îl avem alături pe Mircea 
Oltean şi niciodată nu ne refuză. Tot dato-
rită domnului Mircea Oltean, avem în mu-
nicipiul Reghin un centru de cercetare, unde 
îşi desfăşoară activitatea cercetători atât din 
România, cât şi din afara ţării. Ne putem 
mândri cu resursa umană de la companiile 
IRUM şi Maviprod Reghin. Cred că resursa 
umană de calitate este singura noastră salva-
re de a duce economia României acolo unde 
ne dorim” a declarat primarul Municipiului 
Reghin, Maria Precup. 

Fabrica Irum a împlinit în acest an 65 de ani 
de activitate. Totodată, MAVIPROD, a ajuns 
la frumoasa vârstă de 25 de ani. În acest sens, 
conducerea a organizat un moment festiv, 
menit să marcheze aceste frumoase vârste. 

La conferinţa de presă dedicată evenimentu-
lui, au luat parte Mircea Oltean, Maria Pre-
cup, Octavian Iugan şi Andrei Oltean. În ca-
drul evenimentului Maria Precup, primarul 
Municipiului Reghin i-a înmânat lui Mircea 

Oltean distincţia de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Reghin, acest titlu fiindu-i ofe-
rit pentru „rezultatele remarcabile în dome-

niul de activitate şi pentru modul în care a 
reprezentat comunitatea reghineană pe plan 
naţional şi internaţional”.

„Am o emoţie mai specială, având în vedere 
faptul că e o mare sărbătoare şi apreciez în 
mod deosebit şi sunt onorat pentru că astăzi 
mă aflu la această sărbătoare. În 1991 când 
eram doar un licean, tatăl meu a venit şi a 
cumpărat primul tractor articulat forestier. 
Nerăbdător fiind, m-am urcat la volanul lui şi 
până la poarta fabricii l-am dus eu. Îmi aduc 
aminte, cu atâta emoţie, ce mare realizare 
era la acea vreme. Astăzi văd performanţa 

realităţii. A depăşit graniţele ţării. Cartea 
de vizită a unei firme este calitatea, perfor-
manţa. Astăzi funcţionăm cu tractoare care 
au aproape 30 de ani şi funcţionează foarte 
bine şi sunt mândru de asta. Am realizat că 
nu doar calitatea utilajului contează, ci şi ser-
visarea pieselor de schimb. Sunt lucruri care 
nu se văd, dar sunt de o importanţă majoră 
în piaţă” a menţionat Octavian Iugan, primul 
client IRUM.

„Dacă mă gândesc la vârsta mea, în contextul 
acestei întâlniri, mă simt copleşit, dar în ega-
lă măsură mă simt şi responsabil, deoarece, 
generaţia mea, a cărui reprezentant sunt în 
cadrul acestei mari familii Maviprod şi Irum, 
are o responsabilitate imensă de a aduce un 
aport pozitiv şi să ajute la dezvoltarea aces-
tui bussines clădit de părinţii mei. Personal 
sunt foarte implicat în proiectul noului trac-
tor agricol 100% românesc, după o pauză de 
15 ani. Consider că cercetarea şi dezvoltarea 

sunt cele care pot revoluţiona industria ro-
mânească. Cred că dacă vom pune accent 
pe cercetare şi dezvoltare în viitor, putem 
avea un impact imens asupra a milioane de 
români. Este clar că în viitor accentul se va 
pune pe calitate şi eficienţă, iar în această 
toamnă consider că vom creea un exemplu 
frumos legat de aceste subiecte” a declarat 
Andrei Oltean.

Andrei Oltean „Cercetarea şi dezvoltarea pot revoluţiona 
industria românească”

Maria Precup „Mircea Oltean a salvat o afacere extraordinară” 

Octavian Iugan „Cartea de vizită a unei firme este calitatea”

Mircea Oltean „Nu am avut timp să vedem cum au trecut aceşti 
ani” 

În toamna acestui an, IRUM Reghin lansează primul tractor 
agricol 100% românesc
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Pompierii mureşeni au fost sărbătoriţi la Reghin
3EVENIMENT

Codruţa ROMANŢA

La nivelul judeţului Mureş, pompierii mure-
şeni au fost sărbătoriţi joi, 13 septembrie, cu 
ocazia Zilei Pompierilor din România, prin-
tr-un eveniment desfăşurat la Reghin, bucu-
rându-se de un public numeros. Manifesta-
rea a fost organizată de Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgență „Horea” al județului 
Mureş în colaborare cu Primăria Municipiu-
lui Reghin. 
Începând cu ora 12:00 centrul Reghinului 
s-a umplut de copii însoţiţi de cadrele didac-
tice, copii care au fost încântaţi de prezenta-
rea tehnicii militare.  
Manifestarea a debutat cu arborarea drape-
lului României, dintr-o autoplatformă de lu-
cru şi salvare de la înălțime, autoplatformă 
de pe care un pompier militar a executat o 
coborâre în rapel. A urmat un ceremonial re-
ligios, discursurile oficialităţilor, continuând 
cu avansările în grad înainte de termen şi de-
filarea cu personal şi tehnică militară. 

Declaraţiile oficialităţilor

La această zi importantă pentru pompieri 
au participat Nagy Szigmond - subprefectul 
judeţului Mureş, vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean – Alexandru Cîmpeanu, Dorin 
Oltean - general în rezervă, Maria Precup - 
primarul municipiului Reghin, dar şi consi-
lieri locali, primari din comunele din judeţul 
Mureş şi reprezentanţi ai judeţului Mureş în 
Parlamentul României. 
„Se împlinesc 170 de ani de la Bătălia din 
Dealul Spirii. 170 de ani în care pompierii 
au rămas la înălțime şi şi-au făcut datoria, 
dar nu sunt aceiaşi pompieri pe care noi 

ni-i amintim, pompierul luptător cu focul, 
de data aceasta avem pompierul-paramedic, 
pompierul-alpinist, pompierul-scafandru şi 
chiar agent constatator. Dacă vorbim la mo-
dul general de pompieri şi ne gândim doar 
la cel care stinge focul, vreau să vă spun că 
incendiile reprezintă doar 8% din totalul 
intervențiilor. Diferența de 92% este dată 
de alte intervenții”, a spus inspectorul şef al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență 
„Horea” al județului Mureş, col. Călin Han-
drea. 
Prezent la eveniment a fost şi colonelul Liviu 
Micu, care la vremea anilor 90 - 95, împre-
ună cu Arafat şi doctorul Mircea Chiorea-
nu, au reuşit, alături de pompieri, să aducă 
şi partea de prim ajutor: SMURD. Conti-
nuatori ai acestei activităţi au fost colonelul 
Mircea Chiorean şi generalul Dorin Oltean. 
„Am slujit această armă timp de 35 de ani. 
Doresc să reamintesc şi să punctez din ceea 
ce a însemnat acţiunea începută în urmă cu 
28 de ani în judeţul Mureş, unde a fost înfiin-
ţat pentru prima dată serviciul SMURD, care 
într-o perioadă relativ scurtă, a cuprins în-
treaga ţară. Această structură nu a fost con-
stituită ca urmare a unui ordin, nici a unui 
act administrativ, ci din voinţa a trei oameni, 
printre care m-am numărat şi eu. Domnul 
Arafat spunea că „cine salvează o viaţă, sal-
vează o lume!”. V-aţi pus întrebarea cam câte 
lumi au salvat pompierii?” a specificat în dis-
cursul său, colonelul Liviu Micu.

„Numai în ultimii 7 ani, la nivelul județului 
Mureş, s-au înființat patru puncte de lucru: 
Sărmaşu, Deda, Luduş şi Sovata. Dacă în 
2011 aveam 9 echipaje de prim-ajutor, iată 

că am ajuns la 14 echipaje, având, numai în 
anul 2017, 19.766 de intervenții, cu o medie 
de aproape 55 de intervenții pe zi, fiind de 
departe, după Inspectoratul Ilfov cu cele mai 
multe intervenții. Ce spune asta? Spune un 
efort deosebit din partea voastră, a tuturor 
celor care vă desfăşurați activitatea în acest 
inspectorat”, a precizat Dorin Oltean, general 
în rezervă.
„Mă bucur că am posibilitatea să-mi exprim 
mulțumirea şi recunoştința profundă pen-
tru că în an Centenar, acest eveniment se 
întâmplă astăzi la Reghin. Distinşi invitaţi, 
prezența voastră în municipiul nostru, ne 
onorează şi vă mulțumim. Dragi salvatori de 
vieți şi bunuri, vă mulțumim cu toții pentru 
munca de excepție pe care o depuneţi în fie-
care zi. Apreciem sacrificiile pe care dumnea-
voastră şi familiile dumneavoastră le faceți 
pentru binele nostru. În fiecare zi, femei şi 
bărbați, pleacă dimineața de acasă, ştiind că 
acea zi este una în care vor trebui să salveze 
vieți omeneşti şi niciodată nu se dau înapoi, 
dar niciodată nu ştiu dacă se mai întorc acasă 
şi o fac fără să clipească. Curajul şi puterea 
de care dați dovadă sunt extraordinare şi vă 
suntem recunoscători. Este foarte greu să te 
gândeşti la o meserie mai altruistă decât cea 
de pompier. Pot doar să-mi imaginez de câtă 
tărie este nevoie să treci prin foc, la propriu, 
pentru a salva vieţi şi bunuri” a subliniat Ma-
ria Precup, primarul Municipiului Reghin. 
Subprefectul Nagy Szigmond, prezent la eve-
niment, a prezentat mesajul ministrului Afa-
cerilor Interne, Carmen Dan, dar şi mesajul 
oficial al Prefecturii Mureş.

Un moment aşteptat şi impresionant în ca-
drul evenimentului a fost defilarea efectivelor 
şi a autospecialelor de intervenţie din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” al judeţului Mureş, în acordurile 
Fanfarei Municipiului Reghin. Au fost pre-
zentate cele mai performante autospeciale de 
intervenţie utilizate la stingerea incendiilor, 
pentru salvarea de la înălţime, la accidente 
rutiere şi la dezastre: 
- Autoşenilata cu o capacitate de trecere mă-
rită, utilizată în misiuni de căutare/salvare a 
persoanelor din medii greu accesibile
- Autospeciala pentru muncă operativă, des-
tinată acţiunilor grupei operative, care tracta 
pe platformă o pompă manuală, care se folo-
sea în trecut pentru stingerea incendiilor
- Maşina medicului de urgenţă, destinată 
deplasării rapide la locul intervenţiei, acolo 
unde echipajele ambulanţelor care intervin, 
nu au în componenţă medici, dispunând 
de dotări performante pe care le pot utiliza 
medicii în acţiunile de salvare a persoanelor 
aflate în dificultate
- Ambulanţă SMURD de timp C1, dotată cu 
echipamente medicale de ultimă generaţie, 
destinată intervenţiilor de urgenţă, care im-
plică operaţiuni medicale complexe şi trans-
port al victimelor
- Unitatea de terapie intensivă mobilă de 
neonatologie, destinată acordării asistenţei 
medicale de urgenţă la locul intervenţiei şi 
transportarea rapidă în condiţii optime a co-
piilor şi nou-născuţilor
- Autospecială de transport personal şi vic-
time multiple, destinată acordării ajutorului 
medical de urgenţă unui număr mare de 
transport de persoane şi transportul acestora 
simultan la unităţile spitaliceşti
- Autospeciala pentru intervenţie la misiuni 
pirotehnice, destinată transportului muniţiei 
şi elementelor de muniţie, rămase neexplo-
date, rezultate în timpul conflagraţiilor mon-
diale 
- Autospeciala cu echipament specific pentru 
transport scafandri la intervenţie
- Autospeciala pentru cercetare şi primă eva-
luare CBRN cu destinaţia intervenţiei în ca-
zul accidentelor nucleare, biologice, chimice 
şi radiologice şi pentru decontaminarea per-
soanelor care intervin
- Autospeciala de intervenţie la dezastre şi 
accidente colective destinată intervenţiei la 
calamităţi şi catastrofe naturale, prin dotarea 
acesteia fiind capabilă să monitorizeze tria-
jul, funcţiile vitale şi acordarea asistenţei de 
specialitate 
- Centrul mobil de comandă şi control, care 
este destinat identificării şi monitorizării 
zonelor de risc, asigurarea managementului 
situaţiilor de criză în caz de producere a eve-
nimentelor de orice fel, precum şi efectuării 
unor activităţi de analiză, evaluare şi sinteză 
referitoare la situaţiile de urgenţă 
- Camion cu încărcare hidraulică care trans-
portă containerul, suport logistic de tip 4 
pentru iluminat
- Camion cu încărcare hidraulică, care a re-
morcat o motopompă de mare capacitate, cu 
un debit maxim de 10 mii de litri pe minut
- Autospecială cu apă şi spumă de capacitate 
mărită IVECO destinată intervenţiei pentru 
stingerea incendiilor, având posibilitatea de 
a transporta la faţa locului o capacitate mare 
de apă şi stingătoare. Aceasta poate interveni 
şi la accidente rutiere, având modul de des-
carcerare şi acordare a ajutorul medical ca-
lificat
- Autospecială cu apă şi spumă de capacitate 
mare, SCANIA, intrată recent în dotarea ISU 
Mureş, destinată intervenţiei pentru stinge-
rea incendiilor, având posibilitatea de a de-
plasa la faţa locului o cantitate mare de apă şi 
substanţe de stingere. 

În fiecare an, cu ocazia Zilei Pompierilor din 
România, sunt recompensaţi cei care s-au 
remarcat pe timpul îndeplinirii atribuţiilor 
prin înaintări în grad, ofiţerii: 
- în gradul militar de colonel – locotenentul 
Petre Vasile Rareş din cadrul Inspectoratu-
lui pentru Situații de Urgență „Horea” al 
județului Mureş
- în gradul militar de maior - căpitanul Nuţiu 
Simion Bogdan de la ISU „Horea” Mureş
- în gradul de plutonier adjutant: Bucin Cris-
tian Călin, Mocan Sebastian Florin, Balla 
Imre Levente, Pop Florin Dinu, Sabău Traian 
Călin, Şandru Mihai Adrian şi Todoran Cla-
udiu Valentin.
Au primit diplome de merit din partea publi-
caţiei „Agenda Pompierului” pompierii care 

s-au făcut remarcaţi pe timpul intervenţiilor. 
Astfel, cele cinci diplome au fost înmânate 
următorilor pompieri: plutonier adjutant 
Dan Gheorghe, plutonier major German 
Giulian, plutonier major – Cozma Răzvan, 
plutonier major – Todoran Alin, plutonier 
major – Zamfir Gheorghe. 

Cu ocazia Zilei Pompierilor din România au 
fost organizate şi competiţii sportive, pentru 
care premierea s-a făcut tot la Reghin în ca-
drul evenimentului de serbare a pompierilor 
români. 
Astfel, la competiţia de şah: locul III – Gar-
nizoana Militară Târgu-Mureş, locul II – In-
spectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ho-
rea” Mureş, locul I – Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş
Competiţia de baschet: locul III - Jandarmii 
Mureşeni, locul II – Inspectoratul pentru Si-
tuaţii de Urgenţă „Horea” Mureş, locul I - In-
spectoratul de Poliţie Judeţean Mureş
Competiţia de mini-fotbal: locul III - Pe-
nitenciarul Târgu-Mureş, locul II - Inspec-
toratul de Poliţie Judeţean Mureş, locul I 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” Mureş. 
La general, clasamentul a fost următorul: lo-
cul III – Jandarmerie,  locul II -  Inspectora-
tul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” Mureş 
şi locul I - Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş. 

Înaintări în grad
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Final de sezon pe apele de munte

Mă opresc cu amicul meu, după ultima par-
tidă de pescuit la păstrăv, din acest an, pe o 
apă din Ardealul meu drag, atrăgându-mi 

atenția, nişte copii, sub un pod, care mi-au 
adus aminte de copilăria mea... Oprim cara-
vana şi ne dăm jos. Strig respectuos la ei şi 

zic: Mă, „spurule” ce faci aici? La care, 
copilu’ îmi răspunde „prind futalai”... 
„Ce prinzi mă?” „Futalai nenea!” 
„Ce sunt aia mă????” 
„Păi „futalai” că aşa o zis tata, sunt 
peşti mai mici ca ăia mari, sunt peşti. 
Aşa o prins şi moşu pe vremuri!”
„Măă! Câți ai prins?” 
„Un lighean nenea!”
Hmm, copilu’ pescuia cu o rudă de fasole. 
Amicu’ meu îl întreabă: 
„Ştii că ăsta e lipan şi e protejat prin lege?” 
La care „spuru” râde şi exclamă: „Ha, ha! Poi 
mama o pus de mămăligă să mâncăm de cină 
deseara, că aici de când îi lumea lume, oame-
nii mâncă „futalai” (Lipan)”. Se uită copiii la 
noi şi ne întreabă: „Nenea cu ce dați?” „Păi, 
noi pescuim sportiv, cu herakles, luchy jhon, 
panthen martin etc...La care copiii ne spun: 

„Da’ puneţi şi plumb pe capăt? Da ce îs alea 
herakles etc...? La care, ne-am uitat nedume-
riţi la copii şi am plecat spre casă, vociferând 
şi vorbind singuri... Cum lipanu’ se prinde 
cu ruda de fasole, nu cu Daiwa şi Okuma...? 
Mai mult, dându-ne temă de casă, pentru se-
zonul rece, să medităm la faptul că natura îşi 
urmează cursul... Cu sau fără voia noastră...

Marius RUS

Continuă lucrările la Hala 
agroalimentară

Elevii reghineni au fost întâmpinaţi încă 
din prima zi de şcoală în instituţiile de în-
văţământ pregătite ca la carte. „Ca de obicei, 
oferim o mare importanţă învăţământului 
şi copiilor în general” spune primarul Mu-
nicipiului Reghin, Maria Precup. Având o 
comunicare permanentă cu conducerea in-
stituţiilor de învăţământ, înainte de începe-
rea vacanţei a fost organizată o întâlnire cu 
directorii acestor instituţii unde fiecare a ve-
nit cu propuneri vis-a-vis de ceea ce trebuie 
făcut în acest an. 
„Am alocat o sumă importantă de bani, 551 
de mii de lei pentru igienizări, dar asta nu în-
seamnă că aici au intrat şi investiţiile, pentru 
că la investiţii sumele sunt mult mai mari. Fi-
ecare director ştie cel mai bine care sunt ne-
voile şi priorităţile şi au avut libertatea de a-şi 
alege constructorul cu care a făcut aceste lu-
crări, pentru că dânşii cunosc şi participă la 
recepţii, ştiind mai bine cu cine pot lucra. Au 

fost mulţumiţi, nu am avut probleme mari, 
iar acolo unde au fost lucrări care au depăşit 
sumele alocate, fondurile s-au suplimentat” a 
precizat Maria Precup. 

Proiecte depuse pentru 
Reabilitarea de instituţii şcolare 
prin PNDL şi fonduri europene

Deoarece administraţia locală nu îşi permi-
te ca din bugetul local să realizeze lucrări 
de mare anvergură, s-au axat în acest an pe 
alocarea sumelor pentru a scrie cât mai mul-
te proiecte pentru a putea accesa fonduri 
europene, care speră să fie eligibile şi să fie 
finanţate. „Toate eforturile noastre sper să fie 
duse la bun sfârşit, deşi este mai greoaie ope-
raţiunea de finalizare. Prin PNDL am primit 
deja finanţare la „Augustin Maior” şi „Ale-

xandru Ceuşianu” unde se fac două corpuri 
noi de clădire. La „Augustin Maior” s-a făcut 
şi sală de sport pentru copiii mici, să nu se 
mai chinuie în clase. Am renunţat la o sală 
mai mare şi am făcut şi vestiare şi le-am dotat 
cu tot ce trebuie. Cele două corpuri de la cele 
două instituţii sunt puse din nou pe SEAP şi 
sper să fie licitaţia să putem începe construc-
ţia clădirilor. Sunt probleme în organizarea 
licitaţiilor unde am scos cele două investiţii 
mari încă de la începutul verii, dar nu s-a în-
scris nimeni la licitaţie pentru că este o mare 
problemă cu forţa de muncă. 
Cel mai mare efort a fost pe fonduri euro-
pene, pentru că aici, ne-am axat pe cele pri-
oritare. Avem nevoie de încă o creşă, ceea 
ce este un lucru bun. Până anul trecut am 
avut o singură creşă, am mai construit una 
pe fonduri norvegiene, creşă care este plină, 
dar avem copii pe care nu i-am putut include 
în program pentru că este foarte important 

să respecţi numărul de locuri şi să nu aglo-
merezi spaţiile. Aşa că, am scris un proiect 
pentru a treia creşă, pentru a putea satisface 
toate cererile părinţilor. Tot pentru preşco-
lari, investiţiile mari sunt la Grădiniţa PP2 
pentru reabilitare, unde trebuie să le facem la 
standarde europene şi să ajungem la un nivel 
pe care ni-l dorim fiecare. Şi la Grădiniţa PP3 
din Iernuţeni, trebuie o reabilitare totală. 
Pentru această instituţie am scris un proiect 
pe care sper să îl putem duce la bun sfârşit. 
Mai avem proiecte scrise pentru Şcoala mică 
de la Petru Maior şi sper să continuăm cu 
toate instituţiile de învăţământ şi să ajungem 
la nivelul dorit. Rămâne să vedem care pro-
iecte sunt eligibile, cu toate că eu îmi doresc 
să treacă toate de faza de selecţie” spune pri-
marul Municipiului Reghin, Maria Precup. 

(C.R.)

Reparaţii, igienizări şi investiţii noi pentru instituţiile de 
învăţământ din Reghin

Proiectul Halei agroalimentare din Reghin 
este unul de anvergură, cu o valoare de 
aproape 8 milioane de lei, sumă care este 
susţinută de Compania Naţională de Inves-
tiţii, Primăriei Municipiului Reghin revenin-
du-i o sumă de aproape două milioane de lei 
pentru amenajarea zonei exterioare unde va 
fi o zonă asfaltată, fiind pregătită pentru acti-
vitatea agroalimentară, cât şi branşamentele 
pentru care tot Primăria Reghin trebuie să 
suporte cheltuielile. Se preconizează ca lu-
crările la Hala agroalimentară să fie finalizate 
până la sfârşitul anului, cel târziu începutul 
primăverii care urmează. 
 „Spre bucuria noastră am fost declaraţi eli-
gibili, iar Compania Naţională de Investiţii a 
organizat licitaţia, noi suntem doar benefi-
ciarii acestei investiţii. Au început lucrările, 

însă avem  o problemă cu materialul excavat, 
unde s-a săpat la o adâncime foarte mare şi 
care nu mai poate fi pus înapoi. Ca de obi-
cei, licitaţiile pe SEAP ne creează şi probleme 
pentru că este câştigător cel care vine cu pre-
ţul cel mai mic, dar când se apucă de lucrări, 
realizează că nu le ajung banii, şi-atunci vin 
cu cereri suplimentare pe care noi nu le pu-
tem decide. Din acest motiv, astăzi, (11 sep-
tembrie n.r.) constructorul, proiectantul şi 
viceprimarul s-au dus la Compania Naţio-
nală de Investiţii să vedem cum se negociază 
şi cine suportă diferenţa de cheltuieli” a de-
clarat Maria Precup, primarul Muncipiului 
Reghin. 

(C.R.)

Casa de Cultură a Studenţilor din Târgu-Mureş  organizează  vineri, 5 octombrie 2018, cu 
sprijinul Primăriei Voivodeni, cea de-a XII-a ediţie a Concursului de Pescuit „Fir Întins”, care 
se va desfăşura la Pescăria „Gliga” din Voivodeni. Concursul este dedicat atât tinerilor, cât şi 
studenţilor, persoane cu vârsta  cuprinsă între 18 şi 35 de ani, iar obiectivul principal al com-
petiţiei este apropierea tinerilor şi studenţilor de natură, oferindu-le alternative de petrecere 
a timpului liber, momente  recreative şi de relaxare.
Se va pleca la ora 8:00 din faţa Casei de Cultură a Studenţilor Târgu-Mureş, iar întâlnirea 
participanţilor la Pescăria „Gliga” din Voivodeni va avea loc la ora 8:30. Pescarii îşi vor lansa 
undiţele în apă, începând cu ora 10:00. După efectuarea tragerii la sorţi, concurenţii îşi vor 
ocupa locurile din standuri şi au la dispoziţie aproape 30 de minute timp de pregătire, în care 
sunt permise: pregătirea uneltelor şi a accesoriilor de pescuit, pregătirea nadelor şi a mome-
lilor, sondarea apei cu undiţele de care dispun concurenţii, orice altă activitate în vederea 
organizării locului de pescuit”, spun organizatorii. 
La finalul concursului, va avea loc cântărirea peştilor, afişarea rezultatelor şi premierea câş-
tigătorilor cu diplome şi materiale specifice de pescuit, moment urmat de un gulaş la ceaun. 
Regulamentul şi fişa de înscriere a concursului pot fi solicitate printr-un e-mail cu subiectul 
„Concurs de pescuit” la adresa ccstargumures@gmail.com  sau direct la sediul Casei de Cul-
tură a Studenţilor Târgu-Mureş. De asemenea, se mai pot înscrie şi online accesând site-ul 
şi paginile de facebook ale Casei de Cultură a Studenţilor Târgu-Mureş. Data limită pentru 
înscrieri este  1 octombrie 2018.
(C.R.)

Înscrieri la concurs de pescuit
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Născut în 1 ianuarie 1942, pornit dintr-un 
cartier sărac al Reghinului, Eugen Pajoni a 

ajuns pe culmile performanţei. Ne-am aşezat 
la firul ierbii, pe terenul Avântul, acolo unde 

a încălţat pentru prima dată ghetele de fot-
bal. Nu ne-ar fi ajuns o zi întreagă pentru a 

depăna toate amintirile din viaţa şi expe-
rienţa fotbalistică. Pojoni a jucat la patru 

echipe importante: Avântul, Viitorul, Oradea 
şi Arad. 

Plin de viaţă, cu glumele la el, s-a întors în 
Reghin, în oraşul în care legendarul a copi-
lărit şi-şi începe povestea cu emoţie-n glas, 
amintindu-şi de anii frumoşi petrecuţi pe 
terenul de fotbal. 
Cine a auzit de Bătrâna Doamnă, a auzit cu 
siguranţă şi de Generaţia de Aur, despre care 
putem spune că a făcut furori în perioada 
anilor 70, dar mai ales de Eugen Pojoni (Jenö 
Pozsonyi) considerat la vremea respectivă 
apărătorul de fier al UTA-ei. 
Alături de UTA Arad, Pojoni câştigă doi 
ani la rând Campionatul Naţional. Doi ani 
în care Bătrâna Doamnă a ajuns să joace în 
Cupa Campionilor Europeni.  
Dar până la episodul din Cupa Campionilor 
Europeni, merită să pătrundem în viaţa lui 
Eugen Pojoni, despre începuturile carierei 
sale, care au pornit de aici, din oraşul de pe 
deal, de pe terenul Avântul.
 „Aici, unde ne aflăm acum, era un teren, iar 
eu jucam tenis, însă tot timpul eram cu capul 
spre terenul de fotbal. La un moment dat, an-
trenorul îmi spune „Măi, de mâine să nu mai 
vii la antrenament la tenis, nu mai ai ce cău-
ta. Du-te la fotbal că acolo îţi stă capul. N-am 
stat mult pe gânduri. Eu am crescut într-un 
cartier destul de sărac, pe strada Ierbuş. 
Aveam lângă mine fosta fabrică Metalurgi-
ca, de unde furam fier pentru a-l valorifica, 
bani din care mai apoi cumpăram mingi de 
fotbal. Nu regret nicio clipă faptul că am ales 
fotbalul în locul tenisului. Asta mi-a plăcut... 
L-am cunoscut pe tatăl meu când aveam 
cinci ani, pentru că a fost prizonier la ruşi. 
Când a venit acasă, a cumpărat o minge de 
fotbal şi jucam împreună” spune Pojoni. 
Până să fie legitimat la vreo echipă, juca me-
ciuri amicale între cartiere, până când, la un 
moment dat, au avut ocazia să joace un ami-
cal, în deschidere la echipa întâi de la Avân-
tul. „Unul avea şort roşu, unul negru, altul 
alb, unul cu jambieră, altul fără” îşi aminteşte 
Eugen Pojoni. „Nea Ghiţă Albu era antrenor 
la prima echipă şi după amicalul ăla, mi-a 
spus „Măi, tu mâine vii la antrenamente la 
echipa de juniori, ai înţeles? Am venit la an-
trenamente, m-a legitimat şi primul joc l-am 
jucat la Braşov, cu Tractorul Braşov. Am luat 
atunci echipamentul de juniori, l-am dus 
acasă şi primul lucru pe care l-am făcut a fost 
să mă îmbrac în echipament. A trecut şi me-
ciul cu Braşovul, până când nea Ghiţă Albu 
ne-a programat un alt meci amical între echi-
pa de juniori şi echipa întâi de la Avântul. La 
prima echipă era Cioloca, Nistor, Maiogan, 

fraţii Katona, nume importante. După me-
ciul ăsta, mi-a zis „Mâine vii la antrenament 
la echipa întâi”. M-am dus acasă, le-am spus 
părinţilor... asta era vinerea, iar duminica am 
jucat deja cu CFR Cluj în Divizia B. Au venit 
la meci mama, tata, sora mea, care stăteau în 
tribună, când îl aud pe tata cum îmi spune 
„Să nu mă faci de râs”. Nu l-am făcut pentru 
că două goluri am dat atunci” povesteşte cu 
melancolie Eugen Pojoni. 

Telegrama

A urmat un amical cu Mureşul Târgu – 
Mureş, meci la care în tribune se afla Ghe-
orghe Ola. După meci, intră Ola în vestiar 
şi-i spune lui Pojoni „Tu ai jucat cu numărul 
6?”. Şi-a plecat... După o săptămână, Pojoni 
primeşte telegramă prin care este anunţat că 
este aşteptat la Bucureşti la trial. „Nea Gigi 
Ola i-a spus lui Traian Ionescu, „Mă, am gă-
sit pe unul la Reghin foarte bun fotbalist”. A 
venit să mă vadă, într-un meci cu Progresul. 
A venit a doua repriză, iar eu abia puteam să 
merg pe teren, dar să alerg, să joc. Nu aveam 
antrenamente pentru nivelul ală. „Care-i ală 
de la Reghin, mă?” îl întreabă Traian Ionescu 
pe Ola. „Ăla! şasele!”. „O, lasă-mă-n pace...!”. 
Tot acolo erau şi câţiva prieteni de-ai mei din 
Târgu-Mureş, tot fotbalişti. Am venit acasă 
împreună, şi-mi spuneau „Eh, noi mai avem 
o şansă, dar tu nu mai ai niciuna. Tu eşti zero 
barat acolo!”. Am fost chemat la Federaţie, şi 
mă aşteptam să apară şi prietenii mei, dar ni-
ciunul nu a fost chemat. Culmea a fost că am 
ajuns în Bucureşti şi nu ştiam unde e Fede-
raţia, aşa că m-am urcat într-un taxi şi i-am 
cerut şoferului să mă ducă la Federaţie. S-a 
uitat şoferul la mine, şi-a zis „Păi, e clădirea 
aia” spune râzând Eugen Pojoni. 

Refuzul pentru iubire 

Ajunge în Portugalia, Lisabona, face primul 
joc unde bate cu 1-0. După meci, are  onoarea 
de a-l primi Salazar, preşedintele Portugaliei. 
Acolo, aude vorbind pe cineva în ungureş-
te, care le spune „Eu ştiu că voi sunteţi din 
Ardeal, iar tu ai jucat cu 6. Hai să discutăm 
ceva!”. Dar dumneavoastră cine sunteţi? îl 
întreb. „Eu sunt Guttmann Bella, antrenorul 
echipei Benfica, Lisabona”. Şi-apoi îmi spune 
„Vezi maşina aia? Urcă-te în maşină şi rămâi 
aici. Peste un an eşti milionar”. M-am uitat la 
el şi i-am spus „Nu...!”... Şocat, m-a întrebat 
„Dar de ce, mă?”. Sunt îndrăgostit. Eu nu o 
las pe Edith”.  
Pleacă din Portugalia, de unde odată ajuns 
în Bucureşti este întâmpinat de Lucaci, de la 
ASA Târgu-Mureş, pentru a semna cu ASA-
ul. Pojoni, simte în acel moment că are ceva 
valoros, devenind curtat din ce în ce mai des 
de echipe, aşa că îi spune lui Lucaci „Eu sem-
nez, dar îmi daţi 10 mii de lei. Au adus ba-
nii, am intrat la Federaţie şi i se spune „Măi, 

Pojoni, 18 echipe de Divizia A avem. Alege! 
Iar tu semnezi cu ASA din Divizia B?”. Le-a 
înapoiat banii şi s-a reîntors la Reghin. 

Episodul UTA
Viitorul şi Crişul 

A jucat şi pentru Viitor Bucureşti, apoi la 
Crişul Oradea, echipe pe care le-a conside-
rat de calitate. Juca la Naţionala de tineret a 
României, de unde primea lunar o îndemni-
zaţie de efort de 2000 de lei şi o primă de joc 
de 2000 de lei. A urmat un an de pauză, când 
într-un an, de Crăciun, venind acasă, a făcut 
o hepatită, în urma căreia a fost nevoit să stea 
departe de minge.  
Între timp, Crişul Oradea a căzut din A în Di-
vizia B, dar începuse să fie curtat de cei de la 
UTA. „Am plecat la Arad şi m-am prezentat 
directorului General şi i-am spus pretenţiile 
mele: 15 mii, locuinţă, maşină de spălat, fri-
gider, aragaz. Şi-atunci îmi spune „Măi, dar 
noi atâţia bani n-am dat la nimeni!”. „Nicio 
problemă, la revedere!”. „Nu, nu, stai jos” îmi 
zice. Dar problema era că cei de la Oradea nu 
mi-au dat dezlegarea. A trecut un an, trebuia 
să stau doi pentru a primii dezlegare şi să pot 
juca, dar norocul meu a fost o întâlnire cu 
Ceauşescu, care venea din Praga şi coboară 
în Arad. I se explică, dar el deja ştia proble-
ma mea. A doua zi mergeam la Oradea şi du-
ceam cu noi 15 mii, bani care trebuiau daţi 
celor de la Oradea. Îi spun preşedintelui să-
mi dea mie banii, pentru că ştiam cu cine am 
de-a face şi riscam să nu primesc dezlegarea. 
Ne-am dus la un restaurant, ne întreabă dacă 
am adus banii, dar eu l-am întrebat pe cel de 
la Oradea „Ai adus dezlegarea?”. „Ce-i boz-
gore, n-ai încredere în mine?”. „Dacă-mi mai 
spui odată bozgore, aşa-ţi trag una. Dă-mi 
carnetul, dezlegarea şi primeşti banii!” po-
vesteşte Pojoni. 
După obţinerea dezlegării, joacă primul 
meci pentru UTA Arad contra celor de la 
Bihor, unde reuşeşte să înscrie primul gol în 
primul meci sub perdeaua celor de la Bătrâ-
na Doamnă. Joacă ca fundaş central, dar „am 
ajuns pe postul ăsta fără să vreau. La început 
eram mijlocaş. Cel de pe postul de fundaş 
central era suspendat două etape, aşa că nu 
avea cine să-i ia locul. „Eu joc pe postul ăsta, 
dar doar până i se termină suspendarea!” le-a 
specificat Pojoni.  „M-au pus pe mine-n locul 
lui şi acolo am rămas” îşi aminteşte Pojoni. 

De la Legia Varşovia la 
Feyenoord Rotterdam

UTA-iştii şi-au format o echipă închegată, 
dar nimeni n-ar fi crezut că UTA o să urce 
atât de sus. „Am câştigat Campionatul Naţi-
onal şi am ajuns în Cupa Campionilor Euro-
peni cu Legia Varşovia. Vine echipa din Var-
şovia la Arad şi ne-a bătut cu 1 – 2. În retur, 
mergem noi la ei, jucăm perfect prima repri-
ză, dar la pauză vine medicul şi spune „toată 
lumea bea cafea!”...şi-am băut cafea. Îmi zice 
Biro, în timpul meciului, „hai mă, Gabi, să 
tragem, să rămână măcar 3 – 0. I-am prins 
capul, i l-am întors spre panou. Era 7-0”. În 
urma acestui scor, FRF i-a pedepsit, în aşa 
fel încât un an nu au primit îndemnizaţia de 
efort. 
După eşecul cu Varşovia, în următorul an, 
au reuşit din nou să câştige Campionatul, 
moment în care află că au picat la sorţi în 
Cupa Campionilor Europeni cu Feyenoord 
Rotterdam, câştigătoarea en-titre a trofeu-
lui, cel mai greu adversar posibil. „Eram 16 
mari şi tari. Eram la mare când am aflat cu 
cine am picat, şi-atunci am zis: „da ce, ăstia 
sunt cu trei ori patru picioare? Şi ăsţia au tot 
două ca noi!” ne-am încurajat unul pe altul. 
Am ajuns în Feyenoord, am mers să verifi-

căm terenul, frumos, jos cu pălăria, dar nu 
era nimeni în tribune. Am intrat la vestiare şi 
la începerea meciului, stadionul era arhiplin. 
A venit un reprezentant al unei importante 
firme de echipamente sportive la noi şi ne-a 
spus „dacă jucaţi cu echipamentul nostru, 
vă dăm ghete, trening, genţi şi aşa am jucat 
cu echipamentul lor. În meciul ăla, cel mai 
scund jucător al nostru, Florian Dumitrescu 
a dat un gol cu capul. Avea un metru şi un 
pic, nimeni nu se aştepta la asta” povesteşte 
râzând Pojoni. Meciul tur, desfăşurat contra 
celor de la Feyenoord Rotterdam, avea să se 
termine 1-1. În retur, când olandezii, au venit 
la Arad, tabela de marcaj la finalul meciului 
arăta 0-0, UTA-iştii reuşind astfel să le ţină 
piept adversarilor şi să elimine din Cupa 
Campionilor Europei pe deţinătoarea la acea 
vreme a mult râvnitului trofeu.
UTA-iştii erau ca o mare familie. „Când eram 
supăraţi pe nea Nicu (antrenorul Nicolae 
Dumitrescu n.r.) îi cântam: noi suntem tex-
tiliştii, fotbaliştii, şi avem un singur dor, să-l 
vedem pe Nicu chior” povesteşte, cântând, 
Pojoni.  
După doi ani în care au câştigat Campionatul 
Naţional, în cel de-al treilea, ceva a început 
să scârţâie „În al treilea an, cel puţin cinci 
meciuri au fost măsluite. Dacă geanta era aici 
(în lateral n.r.) nu-s bani, dar dacă geanta era 
între picioarele conducătorului, sunt toţi ba-
nii. Am avut oferte să vând meciuri, dar nu 
m-am compromis.” povesteşte Pojoni. 
Când Eugen Pojoni s-a retras la 36 de ani de 
pe terenul de fotbal, avea la activ 297 de me-
ciuri jucate în Divizia A. 

Cum vede fotbalul de astăzi?

Fotbalul de azi e privit de Pojoni ca o piesă 
de teatru. „Astăzi fotbalul e doar pe bani. Nu 
suport teatrul, faptul că l-ai atins un pic şi se 
plânge de dureri. Ăla nu e fotbal.  Dirijorul 
dirijează orchestra, antrenorul trebuie să 
spună ce are de spus în vestiar. Nu la margi-
nea terenului. Aceste lucruri trebuie spuse la 
pauză” este de părere Pojoni. 
 

„Pojoni nu uita, UTA e echipa 
ta!”

Momentele emoţionante au continuat chiar 
şi acum, după ani şi ani. La împlinirea a 70 
de ani de la înfiinţarea echipei UTA, au fost 
invitaţi membrii echipei de aur a UTA. Aco-
lo, în momentul în care a păşit pe teren, mai 
bine de 2000 de persoane au strigat la unison 
„„Pojoni nu uita, UTA e echipa ta!”. „Pur şi 
simplu am început să plâng când i-am auzit. 
Oricând mă duc la Arad cu drag, iar lumea 
mă recunoaşte” mărturiseşte Pojoni. 
După ce a renunţat la cariera de fotbalist, a 
plecat imediat după Revoluţie în Ungaria. 
Acolo, a avut ocazia să antreneze, dar a măr-
turisit motivul pentru care a renunţat  „M-
am dus la câteva antrenamente. Eu niciodată 
nu am putut înghiţi prostia. Dacă am spus 
„fă zece flotări”, cei din faţă făceau, dar cei 
din spate râdeau. Şi-atunci am spus, dacă 
eu vin aici antrenor şi-l văd pe ăsta că stă în 
spate, nu lucrează şi râde, mă întorc şi îi trag 
una”. Aşa că s-a angajat la o tipografie, până 
la pensionare. În oraşul natal, revine de fieca-
re dată când are ocazia cu cel mai mare drag 
pentru că Reghinul rămâne pentru legenda-
rul Pojoni – mereu acasă. 
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Lacul de la Goreni din comuna Batoş s-a umplut la sfârşitul 
săptămânii trecute de pescari. Iubitorii acestui sport s-au 

înarmat cu răbdare, dar şi cu uneltele necesare pentru a prin-
de-n cârlig cea mai mare cantitate de peşte. 

30 de echipe la tot atâtea standuri s-au întâlnit pe lacul de 
la Goreni pentru a lua parte la concursul de pescuit la plu-
tă, organizat de Ardeal TV, ajuns în acest an la ediţia a IV-a. 
Concursul a fost arbitrat de  Marius Rus, membru al corpului 
de arbitrii al Asociaţiei de Pescuit Sportiv din România. 
Cei prezenţi au avut parte, preţ de câteva ore bune de rela-
xare, socializare, dar şi de mâncare la ceaun, gătită la faţa lo-
cului.  
Concursul a fost organizat în două manşe de câte două ore, 
participanţii având voie să pescuiască cu o singură undiţă, cu 

un singur cârlig. La concurs s-au înscris concurenţi care au 
participat pentru prima dată la „Carasul de aur”, dar şi con-
curenţi care au fost prezenţi la ediţiile precedente. Câştigăto-
rii au fost răsplătiţi cu cupe, diplome şi premii, iar cei care au 
dorit şi-au putut lua cu ei captura. 
Podiumul pentru primele trei locuri arată astfel:
Locul I - Alin Şerban
Locul II – Gheorghe Făgăraş
Locul III – Cristian Horvath 
Câştigătorul acestei ediţii, Alin Şerban, a participat la toate 
cele patru ediţii ale concursului „Carasul de aur”. Recunoaş-
te că nu este un pescar care să stea zile întregi pe baltă, dar 
cu toate 
acestea a 
reuşit să 

urce pe podium. „Particip doar la acest concurs, eu nu pes-
cuiesc. Anul acesta am fost mai liniştit şi tăcut pe lac, şi-am 
zis să văd dacă pot, şi-am putut. Cupa o voi pune la loc de 
cinste, lângă trofeele din tinereţe” spune Alin Şerban. 
Dacă sunteţi curioşi cum s-a desfăşurat concursul, puteţi ur-
mări întregul eveniment la Ardeal TV în cadrul emisiunii 
„Aventură în natură”. 

EVENIMENT 6

„Carasul de aur” şi-a desemnat câştigătorii

Mircea Duşa - noul prefect 
al judeţului Mureş
În cadrul unei ceremonii desfăşurate în Sala Mare a Palatului Adminis-
trativ din Târgu-Mureş, Mircea Duşa, noul prefect al judeţului Mureş, 
a depus marţi, 25 septembrie jurământul. La ceremonia de învestire în 
funcţie, au luat parte ministrul Afacerilor Interne - Carmen Daniela Dan, 
preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - Péter Ferenc şi subprefectul 
judeţului Mureş - Nagy Zsigmond. „Este un moment emoţionant pen-
tru mine pentru că după 12 ani, revin la vechea 
dragoste, adică administraţia locală. Îmi face 
plăcere ca după experienţa mea ministerială şi 
parlamentară, să mă întorc în administraţia lo-
cală, cei care sunt cei mai apropiaţi de oameni, 
cei care trebuie să îndeplinească dorinţele şi as-
piraţiile cetăţenilor. Mai e puţin şi se împlinesc 
doi ani de când guvernul, susţinut de alianţa 
PSD – ALDE, pune în aplicare ceea ce au afir-
mat în campania electorală la alegerile pentru 
Parlament şi odată ce programul de guvernare a 
fost aprobat de Parlament, el a devenit lege. Sunt 
convins că împreună vom face ca activitatea 
economică, activitatea socială şi administrativă 
din judeţ să fie în slujba cetăţeanului şi tot ceea 
ce facem, să facem cu transparenţă şi responsa-
bilitate, pentru a rezolva problemele economice 
şi sociale din judeţul Mureş. Nu trebuie neglija-
tă nici ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului 
,pe care le vom discuta începând de mâine, când 
vom avea şedinţa Colegiului Prefectural. O să 
încep mandatul în forţă pentru că urmează în 
perioada imediat următoare, să luăm toate mă-
surile organizatorice şi tehnice pe care în con-
formitate cu legea trebuie să le luăm, Instituţia 
Prefectului şi primarii, legat de organizarea Re-
ferendumului” a declarat Mircea Duşa, imediat 
după depunerea jurământului. 
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Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a iniţiat o campanie intitulată „Unitate în cul-
tură şi tradiţii” în cadrul căreia s-au adunat obiecte pentru muzeul din Cernăuţi. Un grup 
de artişti din Cernăuţi a luat parte la Zilele Patrimoniului desfăşurate la Muzeul din Reghin, 
ocazie cu care au dus şi aceste obiecte primite. „Ne-am propus să iniţiem această campanie 
pentru că am vrut să promovăm şi să susţinem cultura românească în Bucovina de Nord, dar 
şi solidaritatea cu românii de pretutindeni. Astfel că am adunat obiecte de artă populară de 
la colaboratori de-ai noştri, pentru acest muzeu, care s-a înfiinţat în luna noiembrie 2017, 
deoarece muzeul din Cernăuţi avea foarte puţine obiecte” a precizat Roxana Man, directorul 
Muzeului Etnografic, „Anton Badea” din Reghin.  (C.R.)

Refugii montane în munții Călimani

Fotbalul feminin din România este împărţit 
în momentul de faţă în trei Ligi. Reghinul 

continuă să ducă mai departe istoria fotba-
lului feminin, prin echipa Viitorul Reghin, 

asta în ciuda problemelor financiare cu care 
se confruntă. Echipa evoluează în Liga a 

II, seria  I, fiind considerată de antrenorul 
principal al echipei, Vasile Costan, ca fiind 

cea mai grea serie. 

Rep.: Primul meci din acest campionat a 
fost pierdut. Ce puteţi să-mi spuneţi despre 
evoluţia fetelor în acest prim meci?
Vasile Costan: Debutul campionatului 2018 
– 2019 nu a fost unul pe măsura aşteptări-
lor, reghinencele fiind învinse în deplasare la 
Râmnicu Sărat, cu un scor de 3 – 1. Din pă-
cate am început campionatul cu o înfrângere. 
A fost o înfrângere nedreaptă după numărul 
ocaziilor pe care le-am avut. Am avut cel pu-
ţin şapte ocazii singur cu portarul. Ne-au dat 
peste cap puţin şi arbitrii de tuşă pentru că 

am luat un gol din off-side. Am avut un iureş 
în repriza a doua de vreo 15 minute, unde am 
avut foarte multe ocazii, dar din păcate, lipsa 
de concentrare şi finalizarea a dus la pierde-
rea acestui meci de debut.

Rep.: Totuşi, v-aţi luat revanşa în al doilea 
meci din acest început de campionat. 
V.C.: Da, am jucat pe teren propriu contra 
Vulpiţelor Galbene Roman. A fost un meci 
bun, reuşind să câştigăm cu 5 - 3, un scor 
care ne bucură şi ne dă speranţe, având în ve-
dere că am jucat cu cinci fete tinere născute 
în anii 2003 - 2004.  

Rep.: Cum arată lotul echipei?
V.C.: Din lotul echipei fac parte câteva ju-
cătoare cu experienţă, dar avem multe jucă-
toare tinere, care încă nu sunt la potenţialul 
şi la randamentul care se cere în fotbalul de 
performanţă, din cauza lipsei de experienţă, 
lipsei de forţă şi de gândire pe teren. Cu un 

buget redus la jumătate în ultimii doi ani, ne-
putând să mai plătesc jucătoarele de valoare, 
care au plecat. Doar anul trecut au părăsit 
echipa opt fete. Am început acest campionat 
aproape cum l-am început în 2011, în primul 
campionat, aproape de la zero. Am avut cea 
mai tânără echipă, s-a văzut asta şi în rezulta-
te, terminând campionatul trecut pe ultimul 
loc. A trebuit să fac schimbări din mers, au 
jucat opt fete născute în 2003 – 2004, care în 
marea performanţă e foarte greu să facă faţă: 
lipsă de forţă şi experienţă, jocul în teren, re-
zistenţa, au lăsat de dorit. 

Rep.: Unde desfăşuraţi antrenamentele?
V.C.: Antrenamentele le facem pe teren la 
Breaza, unde am concesionat un teren. Aici 
ne întâlnim de patru ori pe săptămână. Am 
foarte multe fete tinere, între 10 şi 13 ani. 
Dacă o să am posibilităţi financiare, vom 
merge şi la campionatul de tineret, unde ne-
am înscris deja. Prezenţa celor micuţe la an-

trenamente este în proporţie de 100%. Cele 
mari sunt prinse des cu şcoala, facultatea, cu 
serviciul şi ajung mai greu la antrenamente. 
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Una caldă...una rece... pentru Viitorul Reghin în Liga a doua

Codruţa ROMANŢA

Codruţa ROMANŢA

Când eşti om al muntelui, iubitor de cutreie-
rat creste, eşti conştient că pot apărea în tra-
seul stabilit de tine, situaţii critice în care ai 

nevoie de adăpost. Tocmai pentru acest lucru, 
salvamontiştii mureşeni au venit în ajutorul 

turiştilor cu un proiect ce prevede amplasarea 
a cinci refugii montane în munţii Călimani.

Este vorba despre un proiect al Salvamont 
Mureş, finanțat de Consiliul Județean Mureş 
în parteneriat cu Departamentul pentru Si-
tuaţii de Urgență DSU şi Unitatea Specială de 
Aviație Cluj Napoca. Transportul refugiilor 
montane a fost efectuat cu un elicopter, de-
oarece accesul în zonele în care refugiile au 
fost amplasate nu era posibil cu vreun mij-
loc de transport, iar transportarea acestora 
cu forţa umană ar fi fost o muncă titanică. 

Refugiile sunt amplasate pe creasta munților 
Călimani, în zona județului Mureş. „Fără eli-
coper ar fi fost o muncă titanică să le duci 
sus în munţi, pentru că sunt locuri inacce-
sibile, doar pe jos se poate urca. Casele sunt 
asemeni unui lego, au fost deja construite jos 
şi acum urmează să fie remontate. Durează 
trei zile montarea unei case. Producătorul 
care a realizat aceste refugii a oferit şi mese-
riaş care să le monteze. Majoritatea refugiilor 
sunt amplasate pe traseul de creastă al unui 
munte, poziţionate în aşa fel încât să poa-
tă fi parcursă creasta din casă în casă. Sunt 
amplasate în aşa fel încât să fie accesibile la 
sfârşitul unei zile de cutreierat” spune Ioan 
Căluşer, salvator montan. 
E foarte important ca aceste refugii să rămâ-
nă întregi, dar acest lucru nu este posibil de-

cât dacă tu, om al munţilor, ai grijă ca el să 
rămână neatins. Zeci de ani ar putea să rezis-
te aceste refugii, dacă mâinile vandalilor nu 
şi-ar pune în aplicare planurile, putem spu-
ne, diabolice pentru că, vrem nu vrem, mai 
există încă oameni de rea credinţă. Tocmai 
de aceea, este important ca atunci când un 
turist observă că aceste refugii sunt vanda-
lizate, să sune de îndată la Salvamont pentru 
ca aceştia să ia măsurile necesare. 
 „Facem un apel pe această cale turiştilor şi 
celor care umblă prin zonă, să încerce să aibă 
grijă de aceste case. Să-şi închipuie că e casa 
lor, să ştie că oricând e bine venit pentru că 
uşa e mereu deschisă. E important de ştiut să 

nu facă foc în apropiere, pentru ca flăcările 
să nu afecteze casa. Ele oricum sunt ignifu-
gate, dar oricum trebuie prevenit acest lucru. 
Poate vei deveni într-o bună zi un erou, sal-
vând viaţa unui turist aflat la limita puterilor 
şi care-şi va găsi refugiu în această casă, şti-
ind că e acolo şi e întreagă. În ultimii ani am 
observat totuşi, o modificare a mentalităţii 
turistului român şi a omului în general, faţă 
de bunul obştesc” spune Ioan Căluşer, salva-
tor montan.  
Locaţiile unde sunt amplasate aceste refu-
gii sunt Scaunul Domnului, Poiana Lungă,  
Curmătura Tihului, Stâncile Ruscii, Şaua 
Negoiului.

Lotul echipei Viitorul Reghin 
care activează în Liga a II-a este 
următorul:

Izabela Korpos – portar
Adriana Fărcaş, Andreea Lupei, Adriana 
Simion, Nicoleta Boştiog, Mădălina Luca, 
Renata Nagy, Bianca Butiurcă, Alina Ca-
soni, Maria Preda, Andreea Ceauşu, Tania 
Agache, Maura Roman, Daniela Costea, 
Alexandra Pop, Iulia Bucur, Andreea Racsz, 
Mihaela Lică. 
Andrenor principal: Vasile Costan
Antrenor secund: Dorel Pascu  

Muzeul din Reghin – sprijin 
pentru muzeul din Cernăuţi

Claudiu Bîndilă – noul 
preşedinte PNL Reghin
Claudiu Bîndilă a fost ales în funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal filiala Re-
ghin, asta după ce Iulius Făgărăşan a demisionat din funcţie, din motive personale. Clau-
diu Gabriel Bîndilă este şi consilier local PNL în Consiliul Local Municipal Reghin. „Preiau 
această funcţie cu responsabilitate şi încredere că proiectele Partidului Naţional Liberal pen-
tru Municipiul Reghin se vor traduce într-o viaţă mai bună pentru reghineni. PNL Reghin va 
face o opoziţie constructivă, dar atentă la acţiunile Executivului Primăriei. Obiectivul comun 
în următoarea perioadă va fi câştigarea alegerilor europarlamentare şi a celor prezidenţiale, 
de anul viitor” spune Claudiu Bîndilă. „Analizele interne ale organizaţiei Mureş au concluzi-
onat că va trebui să acordăm o atenţie deosebită implicării noastre în viaţa publică şi politică 
reghineană. Oamenii de acolo şi Reghinul în sine vor fi pe lista de priorităţi 0 ale Partidului 
Naţional Liberal” spune senatorul Cristian Chirteş, preşedintele PNL Mureş.
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În şedinţa extraordinară din data de 5 sep-
tembrie, consilierii reghineni au aprobat 
proiectul de hotărâre referitor la organizarea 
evenimentului dedicat Zilei Internaţionale a 
Persoanelor Vârstnice din data de 1 octom-
brie. 
În acest sens a fost aprobată cuprinderea şi 
alocarea din bugetul local al Municipiului 
Reghin a sumei de 150.000 de lei în vederea 
desfăşurării evenimentului. În cadrul acestu-
ia, un moment special va fi dedicat cuplurilor 
care aniversează 50 de ani de căsătorie. Tot-
odată, consilierii locali au aprobat şi amen-
damentul consilierului Ovidiu Marian de a 
premia persoanele care au împlinit o sută de 

ani şi mai mult, dar şi veteranii de război cu 
domiciliul în Reghin. „Vreau să fac un amen-
dament prin care să acordăm suma de 1000 
de lei persoanelor care împlinesc în acest an 
o sută de ani sau mai mult, să fie marcat mo-
mentul la ziua vârstnicilor, iar suma să poa-
tă fi dată până la finalul anului. Toată lumea 
trebuie să depună documente prin care să 
dovedească că locuiesc în Reghin” a precizat 
consilierul Ovidiu Marian. 
Iniţial, un astfel de amendament a fost pro-
pus şi de consilierul Iulius Făgărăşan, dar 
care a cuprins în amendament şi acordarea 
unei sume modice, persoanelor care în acest 
an au împlinit 50 de ani de căsnicie, pe baza 

unei cereri. Însă amendamentul, în forma 
propusă de consilierul Iulius Făgărăşan nu a 
trecut. 
În acest sens, Primăria şi Consiliul Local 
Reghin, invită pensionarii cu domiciliul în 
municipiul Reghin la evenimentul organizat 
cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice, în data de 1 octombrie 2018, în-
cepând cu ora 14:00, la Sala de evenimente 
a Restaurantului „Monte Carlo”, situat pe str. 
Iernuțeni, nr. 162 (la ieşirea din Reghin către 
Târgu-Mureş). 
Înscrierile se fac în zilele lucrătoare în pe-
rioada 17 - 26 septembrie între orele 9:00-
14:00, la sediul Primăriei Municipiului Re-

ghin, din P-ța Petru Maior, nr.41, cam. 4.
La înscriere, cetățenii sunt rugați să prezinte 
actul de identitate şi cuponul de pensie.
Pentru cei care nu au posibilitatea de a se de-
plasa la locația aleasă, Primăria Municipiului 
Reghin asigură mijlocul de transport din fața 
Primăriei, la orele 13:00 şi 13:30.
Mai multe informații puteți obține la numă-
rul de telefon 0265-511112, int.125

(C.R.)

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice va fi marcată
 şi la Reghin Codruţa ROMANŢA

Este deja cunoscut faptul că Spitalul Muni-
cipal „dr. Eugen Nicoară” este în curs de re-
trocedare, iar Primăria Municipiului Reghin 
nu poate face investiţii la clădirea care face 
obiectul procesului de retrocedare. Din acest 
motiv, pentru că sunt multe persoane care 
solicită serviciile Unităţii de Primiri Urgen-
ţe, conducerea Primăriei a considerat că este 
necesară o nouă locaţie pentru UPU. „Tot din 
pricina retrocedării, nu s-a putut realiza o 
clădire de sine stătătoare, astfel că am finan-
ţat un container, asemeni celui de la SMURD 
Târgu-Mureş.  Licitaţia a avut loc la începu-
tul anului şi deşi erau mai mulţi ofertanţi, o 
firmă din sudul ţării a câştigat licitaţia, au în-
ceput lucrările, dar le-au abandonat pe motiv 
că nu au forţă de muncă. Ei au crezut că vin 
în Reghin şi-şi subcontractează lucrarea. Au 
plecat şi ne-au lăsat cu săpăturile începute. 

Aşa că am scos din nou la licitaţie proiectul, 
dar nu a venit nimeni. Apoi am suplimentat 
sumele pentru a fi atractivă lucrarea. În acest 
moment lucrarea este pe SEAP, o lucrare de o 
valoare mare, peste 900 de mii de lei. Sper ca 
în scurt timp licitaţia să se finalizeze pentru a 
putea relua lucrările pentru a ne prinde Anul 
Nou cu UPU terminat” declară primarul 
Municipiului Reghin, Maria Precup.

(C.R.)

Situaţia lucrărilor de la UPU Reghin

Activitate bogată la Liga Pensionarilor Reghin 
în an Centenar
Liga Pensionarilor Reghin a luat fiinţă în 
anul 1992, prin transformarea sindicatului 
pensionarilor în Ligă, având în prezent peste 
o mie de membri în evidenţă şi peste 600 ac-
tivi cu cotizaţia la zi. 
În anul 2018, an al Centenarului Marii Uniri, 
pe lângă activităţile pe care membrii le des-
făşoară la club zilnic, cum ar fi şah, remy, 
studiu de presă şi reviste sau TV, au avut loc 
şi întâlniri cu psiholog, simpozioane pe teme 
medicale sau dezbaterea legii pensionarilor 
în prezenţa reprezentanţilor Casei de Pensii 
Mureş. 
Comitetul de conducere a distribuit cărţi şi 
îmbrăcăminte pensionarilor nevoiaşi. „Cele 
mai apreciate şi solicitate au fost şi sunt ex-
cursiile şi pelerinajele în Chişinău, Prislop 
şi Alba Iulia, Delta Dunării, Salina Turda şi 
Cluj – Napoca, zona Maramureş cu Memo-
rialul Victimelor de la Sighet şi Săpânţa cu 
Cimitirul vesel şi mănăstirile din zonă, apoi 

Lăpuşna, Colibiţa, Mănăstirea Socol. Sunt de 
interes şi numeroase concursuri de pescuit 
sportiv la care membrii au participat, cât şi 
turnee de şah, table, remy, concursuri recom-
pensate cu premii constând în cupe, diplome 

şi medalii” spune Vian Bonţ, preşedintele 
Ligii. 
În viitor, în apropierea Centenarului Marii 
Uniri, preşedintele Ligii, Vian Bonţ, declară 
că „va avea loc un concurs intitulat „Cine ştie, 

câştigă!”, având ca tema RO100, cu premii 
substanţiale, eveniment organizat  în parte-
neriat cu Primăria şi Consiliul Local Reghin. 
Liga Pensionarilor va distribui cu ocazia Zi-
lei de 1 octombrie, pachete cu produse ali-
mentare membrilor. Va urma o excursie la 
Oarba de Mureş şi Sibiu, apoi, bineînţeles 
de 1 Decembrie, de Sărbătoarea Naţională, 
vom participa la Alba Iulia la marea paradă. 
Doresc pe această cale să mulţumesc auto-
rităţilor locale pentru sprijinul acordat Ligii 
Pensionarilor Mureş, cât şi partenerilor, cola-
boratorilor şi aşteptăm permanent noi mem-
brii pensionari în cadrul Ligii noastre pentru 
a ne putea înbunătăţi activitatea pe viitor şi 
titlul organizaţiei  să fie model atât în judeţ, 
cât şi în ţară”. 

(C.R.)
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Proiecte prin fonduri europene în comuna 
Solovăstru

În data de 17 septembrie 2018, au demarat 
lucrările de extindere a rețelei de distribuție 
apă şi a rețelei de canalizare în comuna Solo-
văstru. Pentru acest proiect există patru sec-
toare în care se vor desfăşura lucrări. „Am 
început cu localitatea Solovăstru, vom con-
tinua în Jabeniţa, iar apoi în zona Platoului 
Mocear, unde sunt loturile pentru locuinţe. 
Banii pentru acest proiect sunt din fonduri 
europene, fiind finanţat prin AFIR. Finali-
zarea lucrărilor este septembrie 2019” spune 
Tătar Ilie Chirilă, primarul comunei Solo-
văstru. Odată cu finalizarea acestui proiect, 
reţeaua de apă şi canalizare va fi introdusă în 
proporţie de  95% în comuna Solovăstru. 
Un alt proiect prin fonduri europene ce se va 
realiza în comuna Solovăstru ţine de moder-
nizarea infrastructurii rutiere, proiect care 
cuprinde lucrări de asfaltare şi un pod peste 
râul Gurghiu în localitatea Jabeniţa, care va 
face legătura între DJ 154E şi DJ 153C. „Prac-

tic, odată cu acest pod, traficul greu va fi scos 
din localitatea Solovăstru” adaugă primarul 
comunei Solovăstru, Tătar Ilie Chirilă. 
Modernizarea Căminului Cultural din Solo-
văstru este cel de-al treilea proiect important 
ce va fi finanţat tot prin fonduri europene, 
aflându-se în momentul de faţă în faza de li-
citaţie a execuţiei lucrărilor. „Este un proiect 
în valoare de 460.000 de euro, lucrări care 
sperăm să înceapă în primăvara anului vii-
tor. În cadrul acestui proiect de modernizare 
şi dotare, Căminul Cultural din Solovăstru 
va fi izolat termic, se va schimba tâmplăria, 
acoperişul, va avea două circuite de încălzi-
re separate. Va fi dotat cu instrumente mu-
zicale, costume populare, dar va fi asigurată 
şi partea de sonorizare şi lumini, cam tot ce 

este nevoie într-un aşezământ cultural” a 
precizat primarul comunei Solovăstru. 
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Înscrieri la Clubul Copiilor din Reghin
Codruţa ROMANŢA

Codruţa ROMANŢA

În data de 1 septembrie au început înscrierile 
la Clubul Copiilor din Reghin, acestea conti-
nuând până în data de 30 septembrie de luni 
până vineri între orele 8:00 – 16:00. Deschi-
derea festivă va avea loc în data de 1 octom-
brie, de la ora 14:30. Conducerea Clubului 
a prezentat oferta educaţională pentru anul 
şcolar 2018 – 2019, astfel încât puteţi opta 
pentru următoarele cercuri: protecţia me-

diului, informatică, matematică aplicată, ate-
lierul fanteziei, dans modern/aerobic, limba 
engleză/franceză, limba germană, navomo-
dele, dansuri populare, karturi. De precizat 
este faptul că aceste cercuri sunt gratuite. 
„Cei care doresc se pot înscrie la mai mul-
te cercuri pentru că pot merge de la 14:00 la 
16:00 la un cerc şi de la 16:00 la 18:00 la alt 
cerc. Cultura şi civilizaţia franceză este cel 

mai nou cerc din Cadrul Clubului Copiilor 
din Reghin şi deja sunt solicitări pentru acest 
cerc. Cercurile sunt adresate copiilor între 6 
şi 14 ani, dar se pot face grupe şi cu elevi de 
liceu” a declarat Dorin Cremene, profesor 
coordonator al cercului de matematică apli-
cată din cadrul Clubului Copiilor Reghin.  

Nevoie de reamenajarea pistei de 
karting

În ceea ce priveşte pista de kart, pentru cer-
cul de karturi, aceasta are o vechime din 
1973 „tatăl meu care lucra ca inginer la dru-
muri, a reuşit să asfalteze această pistă, care 
de atunci nu a mai fost asfaltată. Acum, pista 
este fisurată şi ar necesita urgent o reasfal-
tare, dar dezavantajul în acest sens este că 
noi nu aparţinem de Primăria Municipiului 
Reghin, ci de Palatul Copiilor din Târgu-
Mureş” a adăugat Dorin Cremene. 

Programarea – meseria de viitor

Fiind profesor coordonator de matematică 
aplicată, Dorin Cremene precizează ca sunt 
multe persoane care sunt în momentul de 
faţă programatori, având bazele în cursurile 
de programare de la Clubul Copiilor. „Avem 
mulţi elevi care au plecat de aici. Aş începe 
cu băiatul meu care este conferenţiar doctor 
inginer în electronică şi telecomunicaţii, dar 
acum a renunţat la activitatea din învăţă-
mântul universitar şi a plecat la o firmă ca şi 
programator. De asemenea, băiatul domnu-
lui Tuşnea a devenit un foarte bun progra-
mator, băiatul doamnei profesoare Tripon. 
Un alt băiat, Moldovan Sorin, a ajuns atât de 
bun programator încât a fost chemat în Ja-
ponia, Deac Andrei, a fost campion naţional 
la programare, iar acum profesează în Cluj, 
plus mulţi alţii. Însă, trendul se îndreaptă 
spre altceva pentru că programarea necesi-
tă ani de zile de răbdare, dar elevii din ziua 
de azi, au tot mai puţină răbdare” a subliniat 
Dorin Cremene. 
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Duminică, 9 septembrie, localitatea Tonciu 
aparţinătoare comunei Fărăgău a fost în săr-
bătoare, desfăşurându-se „Zilele satului Ton-
ciu”. Însă, se pare că ziua, aparent liniştită, 
s-a transformat într-una agitată, asta după ce 
a izbucnit un scandal, fiind nevoie de inter-
venţia forţelor de ordine. 
Conform purtătorului de cuvânt al Parchetu-
lui de pe lângă Judecătoria Reghin, duminică 
după-masa, în jurul orelor 16:00 – 17:00 s-a 
iscat un scandal între două familii de romi, 
iar jandarmii care se aflau în misiune pentru 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, au inter-
venit. 
Însă, persoane care se aflau în stare de ebrie-
tate şi care au fost antrenate în scandalul is-
cat, au lovit jandarmii care au intervenit, unii 
fiind ameninţaţi cu acte de violenţă. 
„În urma actelor de agresiune exercitate, şase 
dintre jandarmii din cadrul Grupării Mobile 
Regele Ferdinand I Târgu-Mureş, au suferit 
leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. 
Cercetările au fost efectuate de procuror din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Reghin, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul 

Poliţiei Municipiului Reghin, Biroul de In-
vestigaţii Criminale, procurorul dispunând 
la data de 10 septembrie 2018, măsura pre-
ventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de 
patru persoane, respectiv trei bărbaţi şi o fe-
meie.  La data de 11 septembrie 2018, judecă-
torul de drepturi şi libertăţi din cadrul Jude-

cătoriei Reghin a dispus arestarea preventivă 
a doi bărbaţi implicaţi pentru 30 de zile, faţă 
de un bărbat a dispus arestul la domiciliu 
pentru 30 de zile, iar faţă de femeia cercetată, 
s-a dispus de către procuror măsura preven-
tivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. 
Deoarece unul dintre bărbaţii care a comis 

infracţiunea de ultraj s-a sustras cercetărilor, 
părăsind ţara după comiterea faptei, s-a soli-
citat la data de 11 septembrie, de către procu-
ror, arestarea preventivă în lipsă” a declarat 
Lucia Borda, purtătorul de cuvânt al Parche-
tului de pe Lângă Judecătoria Reghin. 
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ANUNŢ

Comuna Ibăneşti, cu sediul în comuna Ibăneşti, satul Ibă-
neşti, str. Principală, nr. 708, judeţul Mureş, în calitate de ti-
tular, anunţă publicul interesat asupra documentaţiei depuse 
în vederea obţinerii Acordului de Mediu pentru „Studiu de 
Fezabilitate pentru Înfiinţarea Distribuţiei de Gaze Naturale 
în comuna Ibăneşti, judeţul Mureş” aferent comunei Ibăneşti. 
Documentaţia poate fi consultată la sediul A.P.M. Mureş, 
strada Podeni, nr. 10, judeţul Mureş şi la sediul titularului, 
între orele 8:00 – 16:00. 
Comentariile şi sugestiile publicului interesat se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Mureş zilnic între orele 9:00 – 12:00 
sau prin fax 0265.314.985, e-mail office@apmms.anpm.ro cât 
şi la sediul comunei Ibăneşti, până la data de 03 octombrie 
2018. 

BALORMAN ROMANIA SRL., cu sediul în Reghin, judeţul 
Mureş, strada Salcâmilor nr.3, angajează persoane pe urmă-
toarele posturi:
 - Secretar administrativ vorbitor de limba engleză
 - Muncitori necalificati pentru CONTROL CALITATE şi 
LINIE AMBALARE
 - Personal vorbitor de limba engleză
 - Personal calificat cu experienţă în domeniul calităţii pro-
duselor
Candidații interesați pot depune CV-uri la sediul societății 
sau prin email la adresa balormanromania@balorman.com
Informații suplimentare la tel. 0723 600 732, 0365455390

Închiriez spaţiu comercial ultra-central, pe strada Şcolii 
nr. 14, dotat cu toate utilităţile, inclusiv baie. Informaţii la 
0744.573.770

Închiriez spaţiu comercial pentru birouri şi alte activităţi 

comerciale, ultra-central, strada Şcolii, nr. 16. Informaţii la 
0744.573.770

Vând Vitara decapotabilă, 1,6 benzină, înmatriculată. Dotată 
cu cauciucuri de off-road. Stare bună de funcţionare. An de 
fabricaţie 1993. Telefon 0752.646.665

De vânzare apartament cu trei camere în Reghin, cartierul 
Rodnei. Apartamentul este izolat în exterior, geamuri ter-
mopan, centrală termică nouă, jaluzele noi, balconul este 
închis şi are două băi. Se vinde cu sau fără mobilă. Telefon: 
0745.330.720

Pierdut atestat pe numele Comşa Dorin. Număr contact: 
0730562811

Pierdut carte de muncă pe numele Csatlos (Mărginean) Ma-
riana. Număr contact: +4915145940079

ANUNŢURI

Bătaie la „Zilele satului” Tonciu

Elevii români pot studia timp de un an în SUA
Codruţa ROMANŢA

Liceenii din România, mai precis elevii clase-
lor IX, X, XI (născuţi între 15 iulie 2001 – 15 
iulie 2004) au posibilitatea de a urma timp de 
un an cursuri în SUA. 
Programul este finanţat de Departamentul 
de Stat al Guvernului SUA şi este recunos-
cut în România de către Ministerul Educației 
Naționale. Costurile, însemnând inclusiv 
transportul, sunt gratuite, iar adolescenţii 
sunt găzduiţi de familii şi vor primii o bursă 
completă. 
„Programul presupune un an întreg de 
schimb de experiență pentru tinerii liceeni, 
în Statele Unite ale Americii. Obiectivul pro-

gramului este să promoveze înțelegerea reci-
procă între cetățenii Statelor Unite şi țările 
din regiune, pentru ca liceenii să învețe mai 
multe despre SUA şi să le prezinte americani-
lor țările lor de origine”. Candidații interesați 
de program şi care îndeplinesc condițiile  de 
selecție sunt invitați să completeze o aplicație 
online preliminară, în intervalul 1 Septem-
brie - 16 Octombrie 2018 la adresa  http://
americancouncils.ro/programe/flex . După 
trimiterea aplicației, vor primi un e-mail de 
confirmare şi un cod al aplicației. În lipsa 
acestui e-mail, de confirmare, aplicația nu va 
figura ca înregistrată. România s-a alăturat 

programului FLEX în Septembrie 2015, când 
a beneficiat de 25 de burse pentru liceenii ro-
mâni. Numărul de burse pentru 2019-2020 
este de 35. Selecția liceenilor se face integral 
de către o comisie de selecție din SUA, for-
mată din profesionişti din varii domenii. Ni-
cio selecție nu se face în România.
Programul FLEX este un program recunos-
cut de Ministerul Educației Naționale şi Cer-
cetării Ştiințifice. Anul de liceu urmat în SUA 
va fi recunoscut la întoarcerea în România. 
Conform reglementărilor în vigoare, dis-
ponibile şi pe site-ul Centrului Național de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ele-

vilor li se va recunoaşte anul de liceu urmat 
în SUA, echivalarea făcându-se în bloc şi nu 
materie per materie. Elevul trebuie să obțină 
notă de trecere în SUA pentru a fi considerat 
că a absolvit anul de liceu şi în România. Ele-
vii nu vor repeta anul de liceu după întoarce-
rea în țară, dacă urmăresc această procedură 
legală şi au toate documentele necesare.
Bursa este adresată în egală măsură şi lice-
enilor cu dizabilități, cât şi celor provenind 
din diverse minorități, programul nefăcând 
niciun fel de discriminare în acest sens.
Înscrierile se fac până în data de 16 octom-
brie. 
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