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Pentru că nouă ne pasă
GLASUL VĂILOR

Devenită campioană naţională la fitness, 
Raluca Man se pregăteşte de participarea la 

Cupa Mondială
Locurile de parcare pentru persoanele cu 

handicap 
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SOCIAL INTERVIU 

Dorin Cremene - colecţionarul 
de cărţi

Dacă v-aţi pus vreodată întrebarea cam ce se 
mai fură pe planeta asta, să ştiţi că idei sunt. 
Bun! Acum, eu nu vreau să dau idei hoţilor, 
ci doar să pomenesc de un caz, despre care 
am aflat recent. Cert este că tupeul acestora, 

nu are limite, asta-i clar! 

Gunoiul are două picioare

Da! Se fură gunoiul... Şi nici nu ştii ce reac-
ţie să ai: să râzi ori să plângi! În primă fază, 
m-a luat râsul la aflarea veştii! Cum să furi 
gunoiul? M-am întrebat mirată! Apoi a ur-
mat continuarea... Coşul de gunoi fu’ scos la 
poarta imobilului pentru a fi ridicat de cei 
de la firma de salubritate, dar a fost „ridicat” 
de altcineva, înainte ca muncitorii angajaţi 
pentru realizarea acestui serviciu să-şi facă 
treaba. Concret, au luat pubela din faţa casei 
cu tot cu gunoi. Se pare că derbedeii nu se 
mulţumesc doar cu distrugerea coşurilor de 

gunoi amplasate pe stradă, ci înaintează fără 
ruşine spre alte „mişcări”. Indivizii sunt dife-
riţi de la un caz la altul, dar au un lucru în co-
mun: gunoiul, dovedind că au un fetiş aparte. 
Totuşi, ce au făcut cu mizeria din tomberon, 
e lesne de înţeles. Dacă s-au coborât la nivelul 
ăsta, încât să fure pubela, sigur nu l-au golit 
în vreun container. Cu siguranţă „tronează” 
acum pe vreun câmp ori la lizierea păduri. 
Dar ce au făcut cu tomberonul? 
Ideea e că, persoanelor fizice care au semnat 
contract la zi cu firma de salubritate, li se în-
mânează o singură pubelă. În cazuri cum ar 
fi cel de faţă, n-ai de cât să te descurci, fiind 
bun de plată. Dacă dai o căutare pe magazi-
nele online, e drept că preţul urcă uşor spre 

200 de lei pentru o europubelă de 240 de litri. 
Sper doar, ca cei care şi-au însuşit acea pu-
belă, dacă tot e perioada asta când se fierbe 
ţuica, să n-o folosească pe post de recipient 
pentru ţinut borhot. Nu râdeţi, că se poartă! 
Şi-acum vin cu întrebarea: ce e de făcut? Ne 
apucăm şi ferecăm pubelele şi punem ca-n 
cântec „şapte lanţuri şi-o cătuşă” pe cele lă-
sate în stradă până când firma de salubrita-
te ridică gunoiul? Dăm fiecărui muncitor al 
RAGCL-ului câteo cheie şi-l lăsăm să tru-
dească la potrivirea cheilor prin lăcate? Mă 
întreb şi eu aşa, pentru cultura mea generală 
doar...
 

Atenţie! Se fură Gunoiul! EDITORIAL de Codruta ROMANTA
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Codruţa ROMANŢA

Grupurile de socializare sunt pline cu pro-
bleme ce ţin de Reghin. Majoritatea acesto-
ra sunt legate de traficul rutier, de încălcări 
ale regulilor de circulaţie, dar în special de 
subiecte care vizează parcările neregulamen-
tare, unde se evidenţiază faptul că parchează 
care unde apucă, unde-i taie capul. Nu con-
tează că au blocat o bandă, intrarea/ieşirea 
din curte.  
Astăzi vorbim despre problema locurilor de 
parcare pentru persoanele cu handicap. Lo-
curile destinate persoanelor cu dizabilităţi 
sunt veşnic ocupate de oameni sănătoşi, fără 
probleme vizibile. De menţionat faptul că 
amenzile au crescut, ceea ce ar trebui să le dea 
de gândit şoferilor care ocupă aceste locuri. 
OUG 69/2018 stabileşte că „parcarea altor 
mijloace de transport pe locurile de parcare 
adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn 
internațional pentru persoane cu handicap, 
constituie contravenție şi se sancționează cu 
amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi ridicarea 

mijlocului de transport de pe locul de parca-
re respectiv”.
Locurile de parcare sunt vânate la orice oră, 
iar atunci când nu prind loc liber, şoferii par-
chează pe primul loc apărut în cale. 
Cetăţenii cu certificat de handicap se plâng 
că aceste locuri sunt ocupate des de persoa-
ne care nu suferă de anumite afecţiuni, re-
ferindu-ne aici la locurile de parcare special 
amenajate pentru ei fie de pe raza oraşului, 
fie din parcările supermarketurilor. 
La cerere, persoanele cu handicap ori repre-
zentanţii legali ai acestora, pot beneficia de 
un card-legitimaţie, pentru locurile gratuite 
de parcare, card-legitimaţie care se va am-
plasa la vedere. Eliberarea cardurilor-legiti-
maţie se face pe baza prevederilor Legii nr 
448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu mo-
dificările şi completările ulterioare şi cu pre-
vederile H.G. nr 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a preve-

derilor Legii 448/2006. Acestea se eliberează 
de administraţia publică locală, iar dosarul 
va conţine următoarele acte:

Pentru adulţi
Cerere, copie a certificatului de încadrare în 
grad (grav sau accentuat) şi tip de handicap 
eliberat de comisia de evaluare a persoanelor 
cu handicap sau decizia eliberată de comisia 
superioară de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap, în termen de valabilitate, copie 
a cărţii de identitate a autovehiculului, copie 
a talonului de înmatriculare a autovehiculu-
lui, copie act de identitate al solicitantului, o 
poză 30 x 40 mm, recentă, cardul-legitimaţie 
expirat, în original, în cazul în care solicitan-
tul a deţinut un astfel de card. 

Pentru copii
Pentru eliberarea cardului legitimaţie pentru 
locurile gratuite de parcare reprezentanţilor 

legali/asistenţi maternali ai persoanelor mi-
nore cu handicap, aceştia trebuie să depună 
în completare la dosarul de bază, următoa-
rele documente: cerere, copie după actul de 
naştere al copilului, copie act de identitate 
reprezentant legal sau asistent maternal, co-
pie a certificatului de încadrare în grad (grav 
sau accentuat) şi tip de handicap eliberat de 
comisia de evaluare a persoanelor cu han-
dicap sau decizia eliberată de comisia supe-
rioară de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, în termen de valabilitate, copie a 
cărţii de identitate a autovehiculului, copie a 
talonului de înmatriculare a autovehiculului, 
o poză 30 x 40 mm, recentă a proprietarului 
autoturismului. 
Pe raza Municipiului Reghin, sunt eliberate 
de administraţia locală, 98 de astfel de car-
duri-legitimaţie.

Locurile de parcare pentru persoanele cu handicap 

Model legitimaţie-card

Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Petru 
Maior” din Reghin, au ajuns la începutul 

lunii octombrie, la urgenţe, asta după ce au 
consumat băuturi alcoolice. 

„O mare parte din activitățile de prevenire 
a C.P.E.C.A. Mureş implică mediul şcolar. 
Problematica drogurilor nu vizează o şcoală 
sau alta, deoarece în perioade scurte de timp 
pot surveni modificări cu privire la grupurile 
şi categoriile vulnerabile, cât şi la modul de 
consum. În acest sens, acțiunile desfăşurate 
într-o anumită instituție de învățământ nu 
o pot stigmatiza ca şi vulnerabilă” au men-
ţionat reprezentanţii Centrului de  Preveni-
re, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş 
(C.P.E.C.A). 

De la alcool la prenadez

De la consumul de alcool şi până la droguri, 
e doar un pas. Însă atunci când alcoolul intră 
în combinaţie cu alte substanţe, efectele ad-
verse nu întârzie să apară. 
Tot mai mulţi tineri ajung să consume pe 
lângă alcool şi „legale”, substanţe pe care unii 
le realizează după o reţetă dubioasă ce ar 
conţine busuioc, spray împotriva muştelor şi 
prenadez. Prenadezul este un adeziv extrem 
de toxic, cu efecte halucinogene, care creazã 
dependenţă. „În ceea ce priveşte efectele con-
sumului acestor substanțe, putem evidenția 
gazele sau solvenţii, care dacă sunt inhalați, 
pot influenţa mintea şi comportamentul. De-
oarece vasele de sânge se dilată rapid, con-
sumatorul experimentează foarte dese dureri 
de cap, ameţeli, bătăi puternice ale inimii, în-
roşirea pielii şi se poate simţi rău” au declarat 
reprezentanţii C.P.E.C.A Mureş.
Consumul de droguri a devenit o problemă, 
atât pentru consumatorul în sine, cât şi pen-
tru părinţii consumatorilor, dar şi pentru 
societate. Tocmai din acest motiv, părinţii 

adolescenţilor ar trebui să fie atenţi la schim-
barea comportamentului, la anturajul în care 
tinerii se învârt. Cel mai greu e atunci când 
părintele refuză să creadă că propriul copil 
a devenit consumator de droguri, acest fapt 
ducând în cele din urmă la un regret al pă-
rintelui, după ani şi ani, pentru că nu a acţio-
nat atunci când era cazul şi nu a văzut la timp 
semnele atât de vizibile pentru alţii. 
Din păcate, drogurile sunt peste tot: acasă, 
în parcuri, la şcoală, în baruri. Tentaţia este 
mare, cu atât mai mult atunci când eşti ado-
lescent, când îţi doreşti să experimentezi tot 
ce este nou. „Printre motivele consumului 
de droguri la adolescenți putem enumera: 
curiozitatea, personalitatea adolescenţilor, 
presiunea egalilor, stresul, insecuritatea şi 
stima-de-sine scăzută” adaugă reprezentanţii 
C.P.E.C.A Mureş.
Conform “Studiului privind consumul de 
tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul elevi-
lor din învățământul liceal şi profesional din 
județul Mureş”, realizat de Agenția Națională 
Antidrog în perioada 2016 – 2017, consumul 
de droguri ilicite înregistrează următoarele 
prevalențe: 11,7% dintre adolescenți au de-
clarat consumă cel puțin o dată de-a lungul 
vieții, 6,4%  au menționat consum cel puțin 
o dată în ultimele 12 luni, iar 3,3%  ai consu-

mat în ultima lună.
Indiferent cât de liniştit am crede că ar fi ora-
şul nostru, problema consumului de droguri 
este prezentă printre noi. Cartiere precum 
Făgăraş, Mihai Viteazu şi chiar Rodnei sunt 
vizitate deseori de indivizi în căutarea unui 
loc retras pentru a putea consuma în linişte. 
„În aceasta seară a fost chemată poliţia mu-
nicipală în parcul mare din cartierul Făgăra-
şului. Caz de drogare. A fost şi ambulanţa. 
Parcul a fost recondiţionat de asociaţia de 
proprietari şi arată bine, însă din păcate, co-
pii minori asistă aproape zilnic la anumite 
“scene” îmi spunea într-o seară, un amic. 
Trecusem prin faţa unui magazin, când doi 
copii, ce nu păreau a fi trecuţi de zece ani, 
m-au abordat, cerându-mi să intru în ma-
gazin pentru a le cumpăra prenadez. „Păi de 
ce nu vă cumpăraţi voi? le zic, motivându-
mi rapid că lor nu le dă, iar tatăl are nevoie 
de acest produs pentru a le repara încălţă-
mintea. „În perioada de vară au venit des să 
cumpere, însă am intrat la bănuieli, aşa că am 
refuzat să-i servim. Chiar şi atunci când vin 
adulţi, care cer prenadez în cantităţi mari, 
două trei flacoane, ne punem semne de în-
trebare” îmi mărturiseşte o vânzătoare.  

Canabisul - cel mai folosit drog

În ceea ce priveşte preferinţele consumato-
rilor de droguri, conform „Studiului privind 
consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite 
în rândul elevilor din învățământul liceal şi 
profesional din județul Mureş”, după tipul 
de drog consumat, cea mai mare valoare 
se înregistrează în cazul consumului de ca-
nabis – 11,3%. În clasamentul preferințelor 
urmează consumul de noi substanțe psiho-
active – 2,7%, inhalanți – 0,8%. „La nivelul 
C.R.P.E.C.A. Târgu-Mureş drogurile princi-
pale de consum au fost tot canabisul şi noile 
substanțe psihoactive. Problema drogurilor 
este una permanentă, ce ar trebui să preo-
cupe atât instituțiile publice, cât şi societa-
tea civilă, o abordare multidisciplinară fiind 
cheia reuşitei” spun reprezentanţii C.P.E.C.A 
Mureş.
Vieţi şi destine distruse. Acesta este impactul 
pe care consumul de droguri îl poate avea. 
Conform informaţiilor furnizate de Cen-
trul de  Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Mureş „Pe parcursul anului 2017, 
la nivelul C.R.P.E.C.A. Târgu-Mureş au fost 
înregistrate 56 de noi cazuri în asistenţa con-
sumatorilor de droguri. La nivelul C.P.E.C.A. 
Mureş au fost prelucrate şi analizate datele 
referitoare la cazurile de admitere la trata-
ment şi urgență medicală, pe fondul con-
sumului de droguri, înregistrate în județul 
Mureş pe parcursul anului 2017. Distribuția 
admiterilor la tratament în funcție de zona 
de reşedință indică faptul că 52% din cazuri 
provin din zona Târgu-Mureş, fiind urma-
te de cazurile din zona Reghin (10%). De 
reținut faptul că 9% din cazurile de admite-
re provin din alte județe. În ceea ce priveşte 
distribuția urgențelor medicale în funcție de 
zona de reşedință, se constată faptul că 43% 
din cazuri provin din zona Târgu-Mureş, iar 
16% din zona Reghin”.  

Consumul de droguri în rândul tinerilor
Codruţa ROMANŢA
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Dorin Cremene - colecţionarul de cărţi
Codruţa ROMANŢA

Rep.: Vă mai amintiţi care a fost prima car-
te citită?
Dorin Cremene: Când eram copil nu aveam 
altă posibilitate, nu erau televizoare, şi-
atunci ne umpleam timpul citind. Pe vremea 
aceea, de Anul Nou, tatăl meu a venit acasă 
cu o carte. Mi-a plăcut extraordinar de mult 
mirosul acela, al unei cărţi noi. Am făcut cla-
sa I în Sibiu şi am terminat-o lângă Sibiu la 
Boiţa. Am făcut clasa a II-a în Sovata, pentru 
că tatăl meu lucra la drumuri. Ne plimbam în 
fiecare an în funcţie de unde avea de lucru şi 
abia în clasa a III-a am ajuns în Reghin. Abia 
am aşteptat să ajung în Reghin să mă înscriu 
la bibliotecă. În copilărie, am fost bolnav de 
scarlatină, ceea ce a însemnat trei săptămâni 
de stat în spital. Aveam cu mine o carte foar-
te frumoasă „Stejarul din Borzeşti” pe care 
am citit-o şi recitit-o de câteva ori în cele trei 
săptămâni. 
Primele cărţi citite au fost poveştile. Poezii-
le nu le agream pe vremea aceea, în schimb 
teatrul, l-am descoperit în felul următor: un 
unchi de-al tatălui, când venea în vizită, ne 
aduna pe noi, nepoţii şi ne punea întrebări. 
Cine a construit podul peste Dunăre? -Apo-
lodor din Damasc şi aşa mai departe. Dar am 
ajuns la vârsta în care îi puneam eu întrebări, 
şi-atunci l-am întrebat, cine a scris „Bărbie-
rul din Sevilia? Cine a scris „Nunta lui Figa-
ro”? Nu a ştiut. Şi-atunci nu i-a mai plăcut, 
că l-am pus în dificultate. Lui îi plăcea să fie 
personajul principal. Atât de frumoase mi 
s-au părut cele două piese, încât din acel mo-
ment am început să citesc teatru. Am acasă 
Shakespeare integral, toate volumele.

Rep.: Şi totuşi... sunt acum peste 4000 de 
cărţi în casa dumneavoastră...
D.C.: S-a ivit pentru mine o problemă pe care 
nu ştiu să o rezolv. Înafară de camera plină cu 
cărţi, mai am şi în alte camere. Dar mi-am 
pus încălzire centrală, iar pe hol, unde aveam 

o bibliotecă, aceasta a dispărut. Nu le-am 
numărat pentru că nu mai am răbdare să le 
inventariez bucată cu bucată. Este un metru 
cub de cărţi de matematică de nivel univer-
sitar, puse în cutii. Am primit o idee bună 
din partea lui Ilie Frandăş, care mi-a zis „Hai 
să le trimitem la Universităţile din Republica 
Moldova. Acolo ei îşi doresc să aibă cărţi.” E 
soluţia cea mai bună pentru că le vor folosi. 

Rep.: Aţi reuşit să le număraţi, carte cu 
carte?
D.C.: Nu. Neavând răbdare să le număr, am 
luat metru şi am numărat câte cărţi intră 
într-un metru, am înmulţit cu câţi metri de 
cărţi am, aşa în medie, au rezultat peste 4000 
de cărţi. 

Expediţie pe Mureş

Rep.: V-a prins cu adevărat dragostea de 
carte...
D.C.: Da, îmi amintesc că un prieten citise 
„Expediţia Kon-TiKi”, unde şi-au făcut plută 

şi au pornit pe ocean. Şi ce ne-am gândit noi, 
atunci? Să iau eu uşa de la grajd, nişte came-
re de tractor şi să pornim într-o expediţie pe 
Mureş, la fel ca în carte. Bineînteles că n-am 
pornit pentru că au aflat părinţii despre ideea 
noastră şi nu ne-au lăsat. 
Cu mine s-a întâmplat ceva interesant. Dacă 
unui prieten de-al meu îi plăcea istoria, îmi 
plăcea şi mie istoria. Dacă în facultate la Baia 
Mare mi-a plăcut de o fată de la filologie, am 
început să citesc poezie, teatru. Dar prima 
pasiune în domeniul literaturii a fost litera-
tura poliţistă. Am citit pe vremea când eram 
copil, toate cărţile din bibliotecă de aventuri 
şi literatură poliţistă. L-am citit pe Jules Ver-
ne, am citit „Insula Misterioasă” de trei ori, 
„Cei trei muşchetari” de cel puţin patru ori. 

Rep.: Totuşi, aţi ajuns profesor de matema-
tică!?
D.C.: Da, îndrăgostindu-mă de o fată căre-
ia îi plăcea foarte mult matematica. La mine 
prietenii au contat foarte mult. Nu i-am ad-
mirat pe cei care erau băutori, că poate aşa 
m-aş fi apucat de băut, spune râzând Dorin 

Cremene. 

Rep.: Mai citesc copiii de azi?
D.C.: Acum copilul are alte posibilităţi. Nu 
citeşte cartea, dar vede filmul, iar acesta este 
un lucru dăunător. De ce? Citind o carte, tu 
poţi să o reciteşti şi să-ţi imaginezi, să con-
struieşti imaginile descrise în carte. Pe când, 
văzând un film, îţi construieşte regizorul 
imaginea. Cititul pentru mine este funda-
mental, iar asta le spun copiilor, părinţilor, 
bunicilor. Fără citit nu ţi se dezvoltă gândirea 
pentru că ei fac aşa: mi-a pus profesorul o în-
trebare şi imediat caută răspunsul pe telefon. 
Ei nu mai fac acel efort de gândire personală, 
prin care poate să-şi găsească singur răspun-
sul. Este o mare capcană pentru că fără acest 
efort nu se dezvoltă gândirea. De aici şi lipsa 
de imaginaţie a tinerilor. 

Rep.: V-aţi gândit vreodată că sunt prea 
multe?
D.C.: Niciodată nu m-am gândit că sunt prea 
multe cărţi, cu toate că soţia, sigur că avea 
ceva obiecţii. Le aduceam în casă pe ascuns. 
Soţia le vedea abia după ce erau deja în casă. 

Rep.: Care este cea mai recentă carte citită?
D.C.: Citesc zilnic, deşi nu mai am atât de 
mult timp ca altă dată, pentru că aşa este 
viaţa, te duce unde nu vrei, dar zilnic citesc 
câteva pagini. Acum citesc poveşti filozofice, 
„Cercul Mincinoşilor”. O carte extraordina-
ră. Istorisirile despre Nastratin Hogea, des-
pre alţi înţelepţi populari din toată lumea, 
scrisă de un francez, Jean-Claude Carriere. 

Profesor de matematică şi fost director al Clubului Copiilor din Reghin timp de 15 ani, Dorin Cremene este şi un adevărat iubitor de carte. Despre acest subiect vom vorbi astăzi cu cel care are o 
colecţie impresionantă de cărţi, care urcă la peste 4000 de exemplare. Cărţi valoroase, dezvoltare personală, matematică superioară, literatură pentru copii, aventură, poliţiste sunt doar câteva 

din tematică cărţilor aflate pe rafturile bibliotecii deţinute de profesorul Dorin Cremene.

profesorul Dorin Cremene 

Din dragoste pentru lectură

Adoptă un câine fără stăpân

Reghinenii au avut ocazia de a vedea aproximativ zece câi-
ni, care şi-au făcut simţită prezenţa, vineri, 19 octombrie, în 
centrul Municipiului Reghin, câini care aşteptau să fie adop-
taţi. Acţiunea intitulată “Adoptă un câine”, a fost organizată 
de Fundaţia pentru protecţia animalelor “Fiducia”- Reghin, 
Fundaţia pentru protecţia animalelor ”Robin Hood”- Aus-
tria în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin. Scopul 
evenimentului a fost de a încuraja şi promova adopţia câini-
lor din adăposturi.
Tinerii reghineni nu au stat deoparte, preferând să se im-
plice activ în această campanie. Astfel, elevii de la Liceul 
Tehnologic “Lucian Blaga” au ales să sprijine acţiunea. “Noi, 
elevii Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” organizăm în fie-
care an cursuri despre îngrijirea căţeilor, despre adopţia lor, 
despre cum ar trebui să-i tratăm, cum să ne îngrijim de ei, 
mai precis despre cum să-i ajutăm. Acesta ar fi al şaptelea 
an în care se organizează astfel de cursuri. Lucrăm împre-
ună cu Asociaţia Robin Hood  din Austria, coordonatoarea 
cursurilor fiind doamna Marion Löcke, care ne îndrumă în 
privinţa cursurilor. Ele sunt găzduite de liceul nostru, la care 

participă de regulă elevii de clasa a XI-a şi a XII-a. În cadrul 
acţiunii din Parcul Central dorim să atragem cât mai mulţi 
cetăţeni din Reghin să adopte un câine, să salveze o viaţă. Am 
împărţit baloane, am mediatizat această acţiune, pentru că 
dorim să ne facem văzuţi şi auziţi. Facem acest lucru, nu că ar 
fi acest lucru al adopţiei unui câine o mare problemă, dar mi 
se pare mai în regulă să adopţi un animal decât să-l cumperi, 

la urma urmei, câinele este la fel de iubitor, este aproape de 
tine la fel ca şi un câine pe care îl cumperi dintr-un pet shop  
sau din alte locuri”, a precizat Ioana Denisa, elevă în clasa 
XI-a la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”.
Câini prezentaţi publicului reghinean au arătat că pot fi prie-
tenoşi, cuminţi şi că merită să fie adoptaţi, dovadă fiind inter-
acţiunea dintre ei şi copii şi dorinţa celor mici de a-i atinge.  
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Lucian Casoni - victorie binemeritată la Gala Fight Night 
din Braşov

Reghineanul Lucian Casoni a participat luni, 
8 octombrie, la Gala APP Fight Night, eveni-
ment desfăşurat la Braşov în sala Dacia. 

Urcând în ring la categoria 77 kg, reghinea-
nul a reuşit să facă un meci pe cinste. 
Lucian a fost o apariţie menită să-şi intimi-

deze adversarul, făcându-şi simţită prezenţa 
în ring cu o mască. Şi-a ales un nume cu ade-
vărat înfiorător: Călăul, un călău care a oferit 
spectacol, reuşind să domine meciul. 
Gala Fight Night i-a adus lui Casoni un câş-
tig. Câteva lovituri frumoase, atacuri profe-
sioniste, reuşind să-l macine pe Andrei Va-
sincă din Sibiu. După o lovitură de genunchi, 
finalul de meci, după două reprize, i-a adus 
lui Casoni a noua victorie obţinută prin 
knock-out. 
Lucian a revenit în ring după un an greu, 
după o accidentare urâtă. „A fost revenirea 
mea în ring după un început de an nu toc-
mai bun, cu mult ghinion, o accidentare urâ-
tă care m-a ținut departe de visul meu de a 
deveni cel mai bun. Acum urmează greul şi 
munca grea pentru a deveni cel mai bun, în 
viitorul apropiat veți auzi tot mai des acest 
nume: Lucian Casoni!” spune Lucian pe pa-
gina sa de facebook. 
Lucian Casoni şi-a trecut astfel pe listă a XI-a 
victorie şi a IX-a câştigată prin knock-out. La 

acest meci s-a bucurat şi de foarte mulţi sus-
ţinători, veniţi special să-l încurajeze şi să-i 
fie alături. „Victorie! A fost o seară minunată, 
o Gală foarte bine organizată cu multe me-
ciuri spectaculoase. În primul rând vreau să 
îi mulțumesc, în mod special, Promotorului 
Alin Pricopie, pentru şansa oferită şi pentru 
tot sprijinul acordat în perioada de pregăti-
re. Vreau să vă mulțumesc vouă, prietenilor 
pentru toată susținerea şi toate mesajele de 
încurajare, atât înainte de luptă, cât şi după. 
Mulțumesc celor care au fost acolo lângă 
mine, ați fost minunați, multumesc familiei 
care mă susține necondiționat, oricât de greu 
mi-ar fi şi mă susțin cum ştiu ei mai bine” 
Lucian Casoni. 
Lucian Casoni este antrenat de Andrei Ana-
stasescu, are 25 de ani, 1,83 metri – 11 victo-
rii din care nouă au fost prin knock-out şi 4 
înfrângeri. 

Lucian Casoni s-a întors în ring după o accidentare

Devenită campioană naţională la fitness, Raluca Man 
se pregăteşte de participarea la Cupa Mondială

Campioană la 22 de ani
Totul a început în urmă cu trei ani, când l-a 
cunoscut pe Bogdan, iubitul ei. Practic, dra-
gostea faţă de sport i-a fost insuflată de aces-
ta. Pe lângă disciplina din sală, are nevoie de 
disciplină şi în farfurie, tocmai din acest mo-
tiv, alimentaţia trebuie să fie una echilibrată. 
„Mie-mi plăcea sportul şi înainte, dar aşa, să 
mă axez doar pe sală o fac de când suntem 
împreună. Îmi place antrenamentul cu greu-
tăţi şi cred că asta m-a făcut să merg mai de-
parte. Am început treptat, deşi eram dornică 
să fac antrenament tot mai greu, Bogdan, 
m-a liniştit, explicându-mi că trebuie să o iau 
încet, fără grabă. El era antrenor deja de şase 
ani când ne-am cunoscut. La fel a fost şi cu 
alimentaţia, am început să renunţ la dulciuri, 
asta mi-a fost destul de greu pentru că mân-
cam multe dulciuri şi eram foarte dezordona-
tă în alimentaţie, iar alimentaţia merge mână 
în mână cu sportul” spune Raluca. 

Viaţa ei s-a schimbat

Viaţa Ralucăi s-a schimbat radical de când 
a început să facă sport. Acum lucrurile stau 
cu totul altfel, iar diferenţele sunt uluitoare. 
„Mă simt mult mai odihnită, mai plină de 
viaţă. Mă culc mult mai devreme şi mă tre-
zesc la 6:00, pentru că şi odihna este foarte 
importantă în toată această activitate. Toată 
ziua mea decurge mult mai bine, am mai 
mult chef de viaţă, faţă de atunci când poate 
mă ridicam din pat la ora opt sau chiar zece” 
mărturiseşte Raluca. 
La sală, relaţia ei cu Bogdan se transformă 
într-una strict profesională, detaşându-se 
pe cât posibil de viaţa de cuplu şi axându-se 
strict pe antrenamente, Bogdan fiind la sală, 
antrenorul ei personal. „Pe parcursul antre-
namentelor, pe lună ce trecea, parcă deve-
neam tot mai dornică să apară rezultatele şi 
trăgeam cât mai mult, concetrându-mă în 
acelaşi timp să fac exerciţiile cât mai corect. 
Mai aveam la început momente în care mă 
relaxam, stăteam cu telefonul în mână, iar 
pentru asta eram certată şi atenţionată de 
Bogdan. La sală nu povestim nimic legat de 
noi ori de familie, totul e legat de antrena-
ment” îmi povesteşte Raluca. 
Este studentă la zi, însă deşi îi este dificil, 
reuşeşte să le îmbine pe amândouă. „Totuşi, 
mai bine aş absenta de la facultate, decât de la 
sală” îmi mărturiseşte zâmbind, Raluca. 
 În timp ce rezultatele au început să apară, a 
realizat că are un corp care o ajută şi aceste 
rezultate o motivau. „Pe zi ce trecea, săptă-
mână după săptămână eram mai diferită. 
Înainte de vacanţa de vară mi-am propus să 
ţin o dietă mai strictă, iar asta pentru că visul 
meu era să am un corp frumos când ajung la 
mare. Le invidiam pe fetele care arătau atât 
de bine în costum de baie şi tocmai ce am 
reuşit şi eu în vara aceasta. Mergeam de mână 
cu Bogdan, iar lumea ne privea cu admiraţie. 
Cum corpul meu răspundea perfect la tot ce 
l-am provocat, ne-am hotărât chiar acolo, la 
mare, că trebuie să particip la prima competi-
ţie. Am văzut în calendarul competiţional că 
Naţionalele nu erau chiar atât de aproape, aşa 
că aveam timp de pregătire” explică Raluca. 
Emoţiile dinaintea participării nu au întâr-
ziat să apară „Nu am avut emoţii până în ul-

tima săptămâna dinaintea competiţiei. Cum 
se apropia mai mult perioada, creşteau şi 
emoţiile, însă odată ajunsă acolo, am încercat 
să nu mă uit la celelalte concurente, ci m-am 
concentrat asupra a ceea ce aveam de făcut 
pentru că ai nevoie de o anumită încălzire 
înainte de a urca pe scenă. Am văzut cum 
arătau concurentele de la categoria mea abia 
după premiere” adaugă Raluca.  
Ceea ce consideră că a adus un avantaj în 
faţa celorlalte concurente în ceea ce priveşte 
structura corpului, Raluca consideră că ume-
rii şi spatele mare, sunt atuul său.
A plecat cu gândul de a fi în primele trei, dar 
eforturile i-au fost răsplătite altfel, devenind 
Campioană Naţională la body fitness. „La 
aflarea rezultatului am avut lacrimi în ochi. 
Nici după ce am avut cupa în mână, nu mi-a 
venit să cred că am fost acolo şi am câştigat 
Naţionalele” îmi spune, încă emoţionată, Ra-
luca. 
La o săptămână după participarea la Naţio-
nalele de la Sibiu, a fost prezentă şi la Cupa 
României, competiţie care s-a desfăşurat la 
Baia Mare, fiind o nouă provocare, o nouă 
experienţă. S-a întors şi de aici cu locul I la 
categoria body fitness, categoria 16 – 23 de 
ani, juniori.  

Se apropie participarea la Cupa 
Mondială

Aceste rezultate i-au oferit şansa de calificare 
la Cupa Mondială ce va avea loc la Cluj, o 
competiţie unde nu a crezut că o să ajungă. 
Cu toate acestea, a dovedit că poate şi iat-o 
acceptată în lotul naţional. Pregătirea pentru 
această competiţie a debutat cu antrenamente 
intense şi o dietă în care a introdus anumite 
alimente pe care nu le mânca până acum, în-
semnând carbohidraţi. „Voi merge o perioa-
dă pe antrenamente grele, cu greutăţi mari şi 
puţine repetări, iar în ultima săptămână voi 
reduce, făcând totul într-un ritm mai uşor, de 
relaxare. Dimineţile încep cu prezenţa ei în 
sală la ora 7:00 cu un antrenament uşor, car-
dio pe bandă, iar după-masa antrenamentul 
cu greutăţi” adaugă Raluca.  

Cum priveşte familia stilul ei de 
viaţă?
„Până nu am urcat pe scenă la prima compe-
tiţie, familia mea nu a înţeles ceea ce fac eu. 
Ştiau că merg la sală, că fac mişcare şi atât.  
Nu prea înţelegeau că din sală pot să ajung 
pe scenă la o competiţie, că există competiţii 
de genul acesta. Dar mă apreciază şi s-au bu-
curat alături de mine când le-am spus că am 
câştigat” a concluzionat Raluca Man. 

Pe Raluca am găsit-o în sala de sport, acolo unde-şi petrece cea mai mare parte a timpului. De când a început aventura în lumea sportului, e prezentă zilnic în sală, ajungând să facă până la 
două antrenamente pe zi. A participat la primele competiţii de profil, reuşind la diferenţă de o săptămână, două rezultate remarcabile pentru categoria ei. A urcat pe podium, întorcându-se 
acasă cu titlul de Campioană Naţională după participarea la Campionatul Naţional de Juniori şi Masters, dar şi cu locul I la Cupa României de Culturism şi Fitness. 
În prezent, Raluca se pregăteşte intens pentru a participa la Cupa Mondială de Fitness şi Culturism, programată în toamna acestui an, în perioada 23 – 25 noiembrie, ce va avea loc la Cluj.



NR 136

Rep.: Domnule primar, aş dori să începem 
cu o retrospectivă a acestui  mandat, care 
se află în derulare. Aşa cum menţionam 
mai sus, vă aflaţi la al doilea mandat de pri-
mar, câştigat cu succes în anul 2016. Cum 
s-a schimbat viaţa concetăţenilor  dumnea-
voastră, acum după mai bine de 6 ani de 
când sunteţi la conducerea comunei Tul-
gheş?
Marcel Vancu: Să-ţi propui e una, să reuşeşti, 
cu totul alta. Din fericire pentru noi toţi, la 
Tulgheş lucrurile au intrat pe făgaşul cel bun, 
aş spune. Dacă aruncăm o privire în trecut, 
pe programul electoral prezentat în campa-
nia din 2016, vom observa că o parte din 
obiectivele propuse atunci, sunt deja termi-
nate şi date spre folosinţă sau se află în curs 
de finalizare. Sunt câteva proiecte importan-
te pe care le-aş menţiona aici, şi anume:
s-au finalizat lucrările la centrul multifuncţi-
onal pentru servicii legate de sănătate publi-
că şi reabilitare şi modernizare parc în zona 
din centrul comunei. 

Rep.: Ce înseamnă concret, această inves-
tiţie?
M.V.: Este vorba despre un proiect integrat 
cu două acţiuni,  prima acţiune cuprinzând 
înfiinţarea unui centru multifuncţional pen-
tru servicii de sănătate publică de bază şi 
anume: servicii de medicină de familie şi ser-
viciu de stomatologie plus medicină pedia-
trică, iar a doua acţiune cuprinde reabilitarea 
şi modernizarea parcului din zona centru a 
comunei. În a doua jumătate a anului 2017 a 
fost dat spre folosinţă noul dispensar uman, 
care acum poartă denumirea de Centru Me-
dical, unde locuitorii comunei Tulgheş pot 
primi îngrijiri medicale în condiţii civilizate. 
Am reuşit să finalizăm lucrările de amena-
jare şi pavare din zona blocurilor nr.6, nr.8,  
A.N.L.,  zona Profi şi zona din jurul Centru-
lui Medical. 
Bineînţeles că nu am uitat de cei mici, ei sunt 
sufletul comunei noastre, aşa că pentru ei 
am construit două spaţii  de joacă, unul în 
zona blocurilor A.N.L.,  iar celălalt în parcul 
din centrul comunei. Tot aici aş menţiona 
şi amenajarea trotuarului adiacent DJ 127, 
lucrare suportată  din bugetul local. Tot din 
bugetul local, am reuşit să  îmbunătăţim  re-
ţelele electrice. S-au schimbat transforma-
toarele şi conductorii electrici, iar la ilumi-
natul stradal, pentru a mai economisi câţiva 
bănuţi,  au fost înlocuite vechile lămpi, cu 
lămpi tehnologie LED.

Rep.: Foarte multe investiţii, domnule pri-
mar, aşa cum ne-aţi obişnuit, însă aş dori 
să ne spuneţi, cum se prezintă starea dru-
murilor din comună?
M.V.: În momentul de faţă vorbim despre 4 

drumuri comunale parţial finalizate (asfal-
tate). Continuăm paşii începuţi în primul 
mandat. După cum bine ştiţi, ne-am axat pe 
modernizarea drumurilor şi a podurilor din 
localitate, acum ne aflăm în faza de proiectare 
a mai multor lucrări de reabilitare şi moder-
nizare a infrastructurii rutiere. Avem nu mai 
puţin de patru proiecte depuse pentru finan-
ţare, o parte dintre ele demarate prin fonduri 
europene, altele prin programe de dezvoltare 
susţinute de către guvern şi o parte susţinute 
de bugetul local. Vreau să asigur locuitorii 
comunei Tulgheş de faptul că avem în vedere 
pentru reabilitare mai mult de 90% din dru-
murile comunale din Tulgheş, de exemplu: 
DC 260 - Poiana - Veche, DC 259 - Pârâul 
Borvizului, DC 134 - Poiana-Nouă, DC 261 
- Uliţa Fabricii, DC 135 - Valea - Frumoasă, 
DC 262 - Pârâul Marc, uliţele: Paşcu, Buium, 
Pâslaru, Cibeni, Diacu, Şandoreni, Poiana-
Veche (pe sub coastă) şi uliţa Geangaloaicei. 

Rep.: Nu putem vorbi despre drumuri şi 
să nu adresăm vechea întrebare care stă pe 
buzele multor cetăţeni ai comunei. Ce se 
întâmplă cu DJ 127, Tulgheş-Ditrău? Exis-
tă speranţe de viitor pentru asfaltarea aces-
tui tronson de drum?
M.V.: Consiliul Judeţean Harghita a demarat 
o serie de lucrări de modernizare şi întreţine-
re a  DJ 127, iar noi am eliberat avizele nece-
sare începerii lucrărilor. Din păcate, pot doar 
să  sper din tot sufletul că acest vis va deveni 
în curând, realitate. 

Educaţia - prioritatea comunei 

Rep.: Despre investiţia în viitorul acestei 
comune, şi mă refer aici la copiii Tulghe-
şului, despre care ştiu că vorbiţi mereu cu 
mare plăcere, ce ne puteţi spune, ce inves-
tiţii aţi mai făcut în infrastructura din în-
văţământ?
M.V.: Investiţiile în domeniul educaţiei este 
o altă prioritate a mea. Cred că mă repet, dar 
sunt de părere că sufletul acestei localităţi 
sunt copiii.  
Aşadar, continuarea investiţiilor în educaţie, 
în spaţii de joacă, în evenimente dedicate co-
piilor au fost şi vor rămâne primordiale.
Am reuşit să creăm condiţii de învăţământ 
care să se ridice la standardele Uniunii Eu-
ropene.
  
Rep.: O tabletă destinată fiecărui copil din 
localitate. Ce s-a întâmplat cu acel proiect?
M.V.: Da, proiectul s-a bucurat de o mare 
reuşită, copiii şi deopotrivă şi cadrele didac-
tice au fost absolut încântaţi. Fiecare copil a 
primit câte o tabletă cu internet nelimitat, 
costurile fiind suportate în întregime din bu-

getul local. 
Printre investiţiile importante făcute în în-
văţământ pentru a facilita accesul copiilor la 
informaţie, spre finele anului trecut am reali-
zat un cabinet de informatică la Şcoala Gim-
nazială Tulgheş. În cadrul acestui proiect am 
achiziţionat 20 de calculatoare performante, 
investiţie finanţată de Primăria Tulgheş.
Totodată, a fost iniţiat şi programul unei 
mese calde pentru copiii care doresc să ser-
vească o masă caldă zilnică, la prânz. 
Am alocat şi în acest an o sumă destul de 
mare din bugetul local pentru a menţine pro-
gramul şi în anul şcolar 2018-2019.

Rep.: Domnule primar, cum intenţionaţi să 
rezolvaţi problema grădiniţei din incinta 
Spitalului de Psihiatrie Tulgheş?
M.V.: Mă bucur că aţi adresat această între-
bare. După câţiva ani de zile, timp în care am 
tot încercat să rezolvăm această problemă, 
iată că în sfârşit am găsit soluţia. Avem două 
contracte de finanţare semnate pentru înce-
perea lucrărilor de construire grădiniţe, una 
cu program normal şi cealaltă cu program 
prelungit, cu patru săli de grupă. Sunt două 
investiţii mari, grădiniţa cu program normal 
este un proiect finaţat prin fonduri europene, 
în valoare de 1.366.968,47 lei, iar grădiniţa 
cu program prelungit, cu patru săli de gru-
pă este finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, finanţat prin MDRAP, în 
valoare de 1.773.383,45 lei.

Rep.: Să înţeleg că vor fi noi construcţii 
care se vor realiza în următoarea perioadă 
de timp în comuna Tulgheş. Când vor în-
cepe lucrările?
M.V.: Într-adevăr, vor fi două clădiri noi,  
una dintre ele, şi mă refer la grădiniţa cu 
program prelungit, va fi amplasată în incinta 
Şcolii Gimnaziale Tulgheş, iar construcţia, 
care va găzdui grădiniţa cu program normal, 
va fi amplasată pe locul unde se afla în trecut 
platforma de fag (pe drumul spre terenul de 
fotbal, înainte de podul peste Pârâul Putna). 
Chiar dacă am înregistrat o întârziere de câ-
teva luni, acum afirm cu bucurie că în sfârşit 
au început lucrările de construcţie. Termenul 
de execuţie a lucrărilor este de 12 luni, aşa 
că, sperăm ca la anul, pe această vreme să vă 
invităm la inaugurarea celor două grădiniţe.

Rep.: Doamne ajută, domnule primar, să 
finalizaţi cu bine aceste investiţii! Mă bu-
cură enorm de mult ceea ce mi-aţi spus, de-
oarece, grijile părinţilor care îşi duc copiii 
la grădiniţă în incinta Spitalului de Psihia-
trie vor dispărea odată cu deschiderea noii 
grădiniţe. 
M.V.: Mult timp, grădiniţa din cadrul Spita-

lului de Psihiatrie a fost un subiect contro-
versat, însă în lipsa unei alternative, părinţii, 
şi mai ales cei cu locuri de muncă, se declară 
mulţumiţi de existenţa acestui spaţiu. Şi co-
piii mei au frecventat această grădiniţă, şi, 
chiar dacă mergeam în fiecare zi cu strângere 
de inimă, din fericire nu au fost înregistrate 
incidente de niciun fel.

Rep.: Nu mă pot îndepărta de sfera edu-
caţie, fără să aduc în discuţie şi Biserica, 
deoarece, ştiu că aici la Tulgheş, parohiile 
joacă un rol important  în viaţa cotidiană a 
cetăţenilor, dar mai ales a copiilor.
M.V.: Pot decât să fiu de acord cu dumnea-
voastră.  Avem o colaborare extraordinară cu 
parohiile, ortodoxe şi catolică,  iar asta poate 
fi probat cu argumente. Toate cultele religi-
oase au primit sprijinul de care au avut nevo-
ie. Au fost alocaţi bani Parohiei romano-ca-
tolice pentru renovarea locuinţei de serviciu. 
Apoi, a primit finanţare un proiect minunat, 
care se află deja la a treia ediţie, tabăra de 
vară, „Bucurie în tinda bisericii”, eveniment 
organizat de către parohiile ortodoxe din co-
mună, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
Tulgheş şi Primăria Tulgheş. Este un proiect 
care adună anual  foarte mulţi tineri, anul 
acesta au fost 170 de copii, atât de naţionali-
tate română, cât şi de naţionalitate maghiară. 
Este un proiect pe care,  alături de altele, îl 
vom susţine în continuare.
Am apreciat iniţiativa parohiilor, din acest 
motiv am susţinut toate demersurile şi am 
încercat să sprijinim financiar fiecare soli-
citare venită din partea lor, bineînţeles în 
limita posibilităţilor, astfel au luat naştere 
proiecte precum: „Pelerinaj în Bucovina”, - 
proiect depus de Parohia Ortodoxă Centru,  
„Pelerinaj de Rusalii şi vacanţă cu prietenii în 
Ungaria” - proiect depus de Parohia Catolică 
din Tulgheş. 
Prin intermediul acestor acţiuni, cetăţenii 
comunei Tulgheş au beneficiat de excursii - 
pelerinaj în locuri deosebite, pe care, mulţi 
dintre ei nu au avut posibilitatea să le viziteze 
până în prezent.
Ca o paranteză la această discuţie, doresc 
să punctez participarea Şcolii Gimnaziale 
Tulgheş în proiecte socio-culturale, iar pe 
această cale doresc să le transmit mulţumiri 
cadrelor didactice pentru implicare. Îmi vine 
în minte un proiect frumos, deplasarea unui 
număr de copii, elevi din Tulgheş, în Velki 
Grob, o localitate din Slovacia cu care noi 
suntem în relaţii de înfrăţire. A fost o expe-
rienţă cultural-artistică dobândită de elevii 
Şcolii Gimnaziale Tulgheş, posibilă datorită 
profesorilor care s-au implicat în proiect şi  
Primăriei Tulgheş care a susţinut şi finanţat 
deplasarea. 
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Marcel Vancu - primarul comunei Tulgheş

Tulgheş - o comună în plină dezvoltare
Tudor C. POPA

Un sat de oameni harnici, ambiţioşi, plăcuţi la vorbă, cu o amabilitate ieşită din comun. Oameni iubitori de tradiţii pe care le păstrează cu sfinţenie de generaţii la rând. Aşa descrie Vancu 
Marcel, comuna lui natală, comună pe care o administrează de mai bine de 6 ani, fiind acum la al doilea mandat de primar, unde la alegerile din 2016 a fost ales cu aproape 90% din voturile 

cetăţenilor.

Ziua Drapelului sărbătorită la Tulgheş
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Refacerea infrastructurii 
afectată de inundaţii

Rep.: Anul acesta a fost un an capricios 
din punct de vedere meteorologic. Multe 
comune din judeţ, printre care şi comuna 
Tulgheş s-au confruntat cu ploi torenţiale 
în cantităţi însemnate, care au dus la inun-
daţii. Ce măsuri aţi luat şi cât de mult a fost 
afectată comuna dumneavoastră?
M.V.: Într-adevăr,  ne-am confruntat şi noi 
cu ploi torenţiale în această vară. Din cauza 
cantităţii mari de apă căzută, mai multe râ-
uri au ieşit din matcă, cauzând avarii la mai 
multe drumuri comunale şi forestiere, de 
asemeni au fost afectate parţial sau distruse 
complet un număr mare de  poduri şi podeţe.
Din fericire, nu s-au înregistrat pagube în 
gospodăriile omeneşti.
Pompierii voluntari din cadrul Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tulgheş, 
împreună cu cetăţenii comunei au intervenit 
cu utilaje pentru decolmatarea şi degajarea 
şanţurilor şi a podeţelor. 
În urma bilanţului, Comitetul Local pen-
tru Situaţii de Urgenţă Tulgheş, a depus la 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, 
„Oltul” al judeţului Harghita şi la Instituţia 

Prefectului judeţului Harghita, rapoarte-
le privind evaluarea pagubelor în speranţa 
aprobării unui ajutor financiar pentru refa-
cerea infrastructurii locale, afectată de inun-
daţii.

Rep.: Care a fost răspunsul primit?
M.V.: Încă nu am primit un răspuns oficial. 
Aici însă aş dori să fac nişte precizări, şi anu-
me, doresc să informez cetăţenii cu privire 
la o serie de proiecte aflate în faza avansată 
(obţinere avize de la instituţii) pentru lucrări 
de dirijare a apei pluviale pe albia Pârâului 
Vărăriei, în zona Poiana-Veche.  
Avem un proiect în desfăşurare şi pentru 
construirea a 250 m de gabioane pe malul 
drept al Pârâului Putna, în amonte de con-
fluenţa cu Râul Bistricioara şi, de asemeni, 
dorim să amenajăm albia Pârâului Geanga-
lău, un afluent al Pârâului Rezu-Mare. 

Păşunatul...

Rep.: Să trecem la un alt subiect, aş spune 
sensibil, păşunatul animalelor pe păşunea 
publică. O problemă naţională, cu care se 
confruntă  atât  proprietarii de animale, 
cât  şi edilii comunelor, care administrea-
ză islazurile. Care este situaţia la dumnea-
voastră în comună?  

M.V.: Îmi aduc aminte despre dezbaterea 
acestui subiect într-o  ediţie anterioară a 
publicaţiei dumneavoastră. Ne aflam atunci 
într-un mare impas. Ulterior, apele s-au mai 
limpezit. În urma repetatelor discuţii avute 
cu crescătorii de animale, am luat decizia de 
a rezilia contractul cu Asociaţia Crescători-
lor de Animale şi am redistribuit păşunile  
solicitanţilor, în baza unei documentaţii de 
atribuire şi a unui caiet de sarcini, ultimul 
pas fiind organizarea unei licitaţii cu striga-
re, la care au participat crescătorii de animale 
clasificaţi în urma depunerii documentaţii-
lor. Acum, spre finalul  sezonului de păşunat, 
apreciez că decizia luată în primăvara acestui 
an, a fost una de bun augur, pentru ambele 
tabere.  
Crescătorii de animale din Tulgheş îşi pot 
păşuna animalele  nestingherit şi necondiţi-
onat pe păşunea comunală.

Pădurile comunei 

Rep.: Aţi demonstrat încă o dată că im-
posibilul poate deveni posibil, la Tulgheş. 
Auzim zilnic în mass-media discutând-se 
despre criza lemnului de foc pentru popu-
laţie. Cum comentaţi dumneavoastră acest 

subiect şi care este situaţia actuală la Tul-
gheş?
M.V.: Din păcate, vorbim despre o resursă 
limitată, dar indispensabilă populaţiei.
Însă asprirea legislaţiei privind tăierile ilega-
le şi abuzive de arbori a condus, pe de o parte 
la o creştere a preţului materialului lemnos, 
iar pe de altă parte, la această criză despre 
care vorbiţi dumneavoastră. Primăria Co-
munei Tulgheş a încercat să vină în sprijinul 
cetăţenilor, astfel că am semnat un acord de 
parteneriat cu Regia Naţională a Pădurilor, 
prin Ocolul Silvic  Tulgheş.
Facem cunoscut faptul că, Regia Naţională 
a Pădurilor are obligaţia, conform legii, de a 
disponibiliza, anual, partizi de lemn de foc 
pentru populaţie, iar primăriei îi revine obli-
gaţia de a primi şi înregistra toate cererile de 
material lemnos care vin din partea cetăţeni-
lor, solicitări care ulterior sunt soluţionate de 
Ocolul Silvic Tulgheş, în funcţie de materia-
lul lemnos disponibil.
Din păcate, ne-am confruntat şi noi în sezo-
nul trecut cu o criză a  materialului lemnos, 
mai cu seamă lemn de foioase, însă sperăm 
ca în acest an să reuşim să asigurăm necesa-
rul de lemn de foc pentru fiecare solicitant. 
Cererile sunt foarte multe, spre exemplu, în 
sezonul de iarnă 2017-2018 au fost înregis-

Centrul Medical din Tulgheş Sediul Primăriei Tulgheş

Acțiune de ecologizare pe râul Bistricioara

Peste 150 de saci cu deşeuri din plastic au fost strânşi în câteva ore de pe 
malurile râului Bistricioara

Proceduri de achiziție publică pentru drumul comunal 260 Poiana 
Veche şi podul peste râul Bistricioara

Tinerii tulgheşeni îmbracă cu mândrie costumul popular
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trate nu mai puţin de 200 de cereri de mate-
rial lemnos.

Interes pentru sănătate

Rep.: Vreau să rămânem tot în zona spri-
jinului acordat cetăţenilor, deoarece ştiu 
că aveţi o activitate continuă şi susţinută 
privind ajutoarele destinate populaţiei de-
favorizate. Prin ce se concretizează acest 
demers?
M.V.: Da, acordăm o atenţie sporită, în spe-
cial cetăţenilor care se confruntă cu proble-
me grave de sănătate. Am suplimentat buge-
tul destinat cazurilor sociale, astfel încât să 
putem acorda ajutor financiar persoanelor 
nevoiaşe.  Dintr-un raport pe care l-am so-
licitat zilele trecute compartimentului de 
asistenţă socială, reiese că în ultimii doi ani, 
am acordat până în prezent, 25 de ajutoare 
de urgenţă pentru cazuri medicale deosebite,  
în valoare de peste 26.000 de lei. 
Tot în sprijinul persoanelor defavorizate, 
imobilizate la pat sau la domiciliu, avem con-
tract  de prestări servicii  cu Asociaţia Cari-
tas Alba Iulia, care, prin angajaţii săi, oferă 
îngrijire la domiciliu persoanelor care nu 
beneficiază de tratament medical specializat.  

Rep.: Cine plăteşte aceste servicii, domnule 

primar?
M.V.: Aşa cum am menţionat mai devreme, 
avem nu unul, ci două contracte cu Asociaţia 
Caritas Alba Iulia, în valoare totală de 72.000 
lei pe an, distribuiţi astfel: 
Un contract, în valoare de 2000 lei pe lună 
prin care se asigură facilitarea accesului la 
servicii medicale, se asigură transportul şi 
distribuirea de hrană caldă la domiciliul 
beneficiarului,  asistenţă şi ajutor pentru 
întocmirea diferitelor acte, de asemenea, se 
asigură transportul bolnavilor la diferite uni-
tăţi medicale şi nu numai. Iar cel de-al doilea 
contract, în sumă de 4000 lei pe lună, preve-
de servicii de asistenţă socială şi îngrijire la 
domiciliu. Aici vorbim despre ajutor acordat 

bolnavilor pentru desfăşurarea activităţilor 
de baza ale vieţii cotidiene, supravegherea 
stării generale a beneficiarului, aplicarea şi 
monitorizarea tratamentului, evaluare socio-
medicală periodică. 

Evenimente pentru comunitate

Rep.: Îmi permit să numesc Tulgheşul, o 
poveste de succes. Domnule primar, sun-
teţi un om sensibil, care îndrăgeşte foar-
te mult copiii. Ce aţi făcut dumneavostră 
pentru a-i bucura şi pe cei mici?
M.V.: Mereu mi-am dorit ca cei mai mici 
locuitori ai comunei noastre să nu simtă di-
ferenţa dintre ei şi copiii de la oraş, aşa că, 
de când am preluat mandatul de primar, am 

încercat cu fiecare ocazie să le aduc zâmbetul 
pe buze, astfel, în fiecare an de Ziua Copilu-
lui, am organizat un spectacol destinat lor, în 
care s-au putut bucura de numere de magie, 
baloane uriaşe  de săpun, defilarea păpuşilor 

Ziua Copilului sărbătorită la Tulgheş 

Şcoala Gimnazială din Tulgheş

Biserica Ortodoxă din Tulgheş

Paştele sărbătorit la Tulgheş
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gigant costumate în personaje din desene 
animate celebre, spectacol artistic. De altfel, 
copiii din Tulgheş au avut parte şi de un tea-
tru  de păpuşi, eveniment în premieră în co-
muna noastră.

Rep.: Iată-ne ajunşi la un subiect frumos. 
Ştiu că tulgheşenii au avut parte de multe 
premiere de când vă aflaţi dumneavoastră 
în fruntea conducerii comunei. Ne poves-
teaţi data trecută despre un spectacol de 
operă. Ce alte evenimente de acest gen aţi 
mai realizat la Tulgheş?
M.V.: Scopul meu nu este numai de a reabi-
lita drumuri şi de a construi şcoli. Doresc să 
bucur sufletele locuitorilor prin diverse ac-
ţiuni care să le aducă un strop de fericire şi 
zâmbete pe buze.
Din această dorinţă au luat naştere eveni-
mente precum Ziua Drapelului Naţional, un 
moment de mare însemnătate istorică pen-
tru noi toţi, astfel că nu puteam lăsa o zi atât 
de importantă, fără un omagiu pe măsură. 
Continuăm acest eveniment, devenit deja 
tradiţie din anul de debut, 2014. 
Dar dacă vorbim despre activităţi în pre-
mieră la Tulgheş, atunci vorbim şi despre 
Revelionul în aer liber, un eveniment orga-
nizat de Primăria Tulgheş la trecerea dintre 
ani, 2017-2018. Spectacolul artistic, focul de 
artificii şi atmosfera de poveste a adunat în 
centrul comunei Tulgheş  peste 1000 de per-
soane.

Rep.: Ziua Comunei Tulgheş  în  acest an 
a fost sărbătorită mai devreme decât eram 
obişnuiţi.
M.V.: Anul acesta am serbat Zilele Tulgheşu-
lui sub semnul Centenarului Marii Uniri de 
la 1918,  totodată, a coincis şi cu altă sărbă-
toare „Ziua Imnului Naţional al României”, 
29 iulie 2018. 
Deoarece am avut oaspeţi de peste hotare, 
am încercat să ne organizăm astfel încât să 
ne putem bucura împreună de acest eveni-
ment. 
„Zilele Tulgheşului” au început în după-
amiaza zilei de vineri, 27 iulie 2018, când au 
sosit delegaţiile străine, prietenii noştri din 
Cojuşna, Republica Moldova şi din Velki 
Grob, Slovacia. Din păcate, nu au reuşit să 
ajungă la eveniment, delegaţiile localităţilor 
înfrăţite din Ungaria. Ne-am străduit, ca în 
fiecare an, să le oferim oaspeţilor noştri un 
program variat. Pentru ziua de sâmbătă, am 
„pregătit” o mică excursie prin care am ur-
mărit vizitarea câtorva obiective turistice, 
precum Cetatea Neamţului, Parcul Naţional 

Vânători Neamţ şi câteva mănăstiri din zonă. 
Duminică a urmat spectacolul artistic. Din 
punctul meu de vedere a fost un spectacol 
reuşit. Ne-am bucurat deopotrivă  atât de ar-
tiştii noştri  locali, cât şi de artiştii consacraţi, 
care au urcat pe scenă. Rememorez cu plă-
cere fiecare prestaţie artistică, nu m-aş putea 
decide la un singur favorit. Desigur, prezenţa 
lui Francesco Napoli la Tulgheş a stârnit va-
luri de aplauze binemeritate, deoarece artis-
tul a avut o prestaţie de excepţie. 
Nu pot să trec cu vederea  prezenţa unor oas-
peţi dragi, precum Mircea Duşa, prefectul 
Judeţului Mureş, Valer Dorneanu, preşedin-
tele Curţii Constituţionale a României, Jean-
Adrian Andrei, prefectul judeţului Harghita, 
Ioan Hîrb, directorul Oficiului Judeţean de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
Harghita, Cătălin Mutică, directorul Direc-
ţiei Silvice Harghita. Mulţumesc pentru pre-
zenţă colegilor primari din localităţile vecine 
care au răspuns pozitiv invitaţiei noastre. 

Colectarea impozitelor

Rep.: Aşadar, numai reuşite, domnule pri-
mar. Dacă recapitulăm toate proiectele, in-
vestiţiile şi evenimentele deja realizate sau 
în curs de realizare, aş spune că Primăria 
Comunei Tulgheş are un buget de venituri 
extrem de mare. Care este de fapt realita-
tea, deoarece din informaţiile mele ştiu că 
impozitele nu au mai crescut la Tulgheş de 
câţiva ani?
M.V.: Voi răspunde pe rând la întrebările 
dumneavoastră. 
Într-adevăr, impozitele nu s-au majorat la 
Tulgheş de mulţi ani, am încercat să le men-
ţinem la o valoare suportabilă pentru fiecare, 
chiar la un nivel mai scăzut decât alte comu-
ne din împrejurimi. Din păcate  însă, con-
statăm de la un an la altul, un nivel scăzut 
de colectare a impozitelor la bugetul local 
şi asta nu face decât să ne întristeze. Am în-
cercat şi am reuşit chiar să evităm măsurile 
legale de recuperare a impozitelor. 
Revenind la prima parte a întrebării dum-
neavoastră, vă spun, chiar dacă poate o să 
vă pară un clişeu, însă şi cu bani puţini se 
pot face lucruri măreţe, cu anumite condiţii: 
perseverenţă, o echipă bună şi bineînţeles, 
multă răbdare. 
Cu toate acestea, aş vrea să atrag atenţia ce-
tăţenilor asupra  faptului că ne dorim conti-
nuarea tuturor demersurilor începute. Avem 
încă multe obiective stabilite pentru viitor, 
care necesită disponibilitate financiară. Ast-

fel că, prin intermediul dumneavoastră, fac 
apel la toţi cetăţenii comunei să conştientize-
ze cât de importantă şi necesară este colecta-
rea taxelor şi impozitelor, deoarece, acţiunile 
noastre de dezvoltare a acestei comunităţi se 
răsfrâng asupra tuturor.

Natalitatea...

Rep.: Care sunt problemele cu care se con-
fruntă Tulgheşul?
M.V.: Unul dintre obiectivele mele este şi 
crearea de locuri de muncă în comună, ast-
fel încât tinerii noştri să nu mai fie nevoiţi să 
îşi părăsească domiciliul. Aşadar, una dintre 
problemele cu care se confruntă Tulgheşul 
este scăderea populaţiei, fie din lipsa migră-
rii tinerilor, fie din cauza natalităţii scăzute. 
Discutam zilele trecute cu doamna doctor de 
medicină de familie, despre sporul natural 
din Tulgheş şi la finalul discuţiei am con-
cluzionat că îmbătrânirea demografică s-a 
accentuat şi la noi. Populaţia rezidentă este 
în scădere, cauza principală a acestei scăderi 
fiind sporul natural negativ. Din păcate, se 
înregistrează mai multe decese decât naşteri.
Cu toate acestea, majoritatea tinerilor rămaşi 
în comunitate perpetuă ideea de familie tra-
diţională, astfel că, în decursul a 2 ani, am 
oficializat un număr de 46 de căsătorii. Ne 
bucurăm că avem tineri valoroşi  şi gospo-
dari în comunitatea noastră. Asta îmi oferă 
speranţa că Tulgheşul  va fi o localitate pros-
peră. 

Rep.: Referitor la locurile de muncă din 
comună, am văzut că într-adevăr, aţi făcut 
progrese şi pe acest segment. Aţi reuşit să 
atrageţi investitori, s-a deschis Profi Loco 
la Tulgheş.
M.V.: Aşa este, am reuşit să deschidem la 
Tulgheş, singurul supermarket din zonă. 
Ceea ce ne bucură este faptul că un număr 
de 12 persoane şi-au găsit locuri de muncă 

odată cu deschiderea acestui magazin. 

Cămin Cultural la standarde 
europene

Rep.: Ce nu  are Tulgheşul acum, dar va 
avea la sfârşitul anului 2018?
M.V.: Tulgheşul va avea, cu siguranţă, un 
Cămin Cultural complet nou, modern, cu 
dotări demne de invidiat pentru o comuni-
tate din mediul rural. 

Rep.: Ne puteţi oferi mai multe detalii sau 
vreţi să fie o surpriză?
M.V.: Vă voi spune doar atât: interiorul va 
arăta precum o sală de spectacol din marile 
oraşe, cu mobilier specific sălilor de specta-
cole, dotări multimedia ultramoderne şi de 
calitate superioară. 

Rep.: Care a fost valoarea investiţiei?
M.V.: Reabilitarea Căminului Cultural este o 
investiţie care a primit finanţare din partea 
Companiei Naţionale de Investiţii  Bucu-
reşti, cu cofinanţare din partea noastră. Din 
păcate, s-au întârziat puţin lucrările, însă în 
cele din urmă, va fi gata până la finele acestui 
an. Valoarea investiţiei este foarte mare, în 
jur de 1.336.218 lei. 

Rep.: Sunteţi admirat, sunteţi şi criticat, ce 
le transmiteţi oamenilor?
M.V.: Celor care mă critică le spun, cu toată 
sinceritatea, că accept orice critică pertinen-
tă, obiectivă şi care ţine de atribuţiile prima-
rului. Eu urmăresc să îmi ating obiectivele 
propuse, dar aşa cum ştim cu toţii, această 
funcţie a fost, este şi va fi criticată. 

Rep.: În ce relaţie vă aflaţi cu celelalte insti-
tuţii din comună?
M.V.: V-am vorbit despre relaţia fructuasă 
de colaborare cu şcoala şi cultele religioase, 
ei bine, să ştiţi că menţinem la acest nivel 
şi relaţia cu celelalte instituţii din comună. 
Încercăm să depistăm împreună problemele 
comunităţii şi să le găsim o rezolvare.
 
Rep.: Un gând de final.
M.V.: Gândurile mele se îndreaptă, pe de 
o parte, către cetăţenii comunei pe care îi 
asigur de eforturile noastre pentru buna 
administrare a Tulgheşului, pe de altă parte, 
aşa cum v-am obişnuit, vreau să mulţumesc 
aparatului administrativ al primăriei pentru 
munca zilnică depusă, şi nu în ultimul rând, 
Consiliului Local pentru colaborare şi susţi-
nere permanentă în toate demersurile.  

Francesco Napoli a cântat pentru tulgheşeni

Dansatori la Zilele Tulgheşului

Început de an şcolar la Tulgheş
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Data Adunării Generale, respectiv 28 sep-
tembrie 2018, a fost stabilită încă din luna 
aprilie, când Comitetul de Conducere al 
Despărţământului ASTRA Reghin a luat act 
de demisia preşedintelui Dorin-Relişor-Puiu 
Cremene.
Convocarea s-a făcut prin invitaţie scrisă 
trimisă membrilor din Municipiul Reghin şi 
preşedintelui Cercului Cultural Nadăşa, Ioan 
Cocean. Adunarea s-a desfăşurat în sala de 
şedinţe din Casa de Cultură „Eugen Nicoară” 
din Reghin.

În deschiderea Adunării Generale a avut loc 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice pe două 
teme: „ASTRA Reghineană la Centenarul 
Marii Uniri” şi „Personalitatea Baronului 
Vasile Ladislau Pop”.
După încheierea sesiunii de comunicări s-a 
trecut la ordinea de zi a Adunării Genera-
le, unde fost prezentată candidatura pentru 
funcţia de preşedinte a d-lui Florin Bengean, 
absolvent al Facultăţii de Teologie de la Sibiu, 
având doctorat în istorie, obţinut la Univer-
sitatea din Cluj, vechi membru al ASTREI, 

care în acest an s-a transferat de la Despăr-
ţământul ASTRA Târgu-Mureş, la Despărţă-
mântul ASTRA Reghin şi care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Bibliotecii Municipale 
„Petru Maior”. Propunerea a fost  votată în 
unanimitate de către adunarea generală.
După votare, d-l Ioan Seni a dat cuvântul 
noului preşedinte ales, care a prezentat, pe 
scurt, intenţiile sale în promovarea activită-
ţilor astriste de viitor, mulţumind totodată 

pentru încrederea acordată de către partici-
panţii la adunarea generală. La rândul său, 
prof. Ioan Seni l-a felicitat pe dr. Florin Ben-
gean şi i-a urat succes în activitate, menţio-
nând că legăturile între cele două despărţă-
minte, Reghin şi Năsăud, vor continua, după 
care a declarat închise lucrările adunării.

Ilie Frandăş
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În această vară, Mihai Moldovan şi-a luat 
concediu de la fabrica la care lucrează, dar nu 
l-a petrecut aşa cum vă aşteptaţi, bălăcindu-
se în apa mării şi nici nu a cutreierat mări şi 
ţări. Ţăran autentic, cu rădăcini adânc înfipte 
în pământul strămoşesc pe care-l iubeşte şi 
respectă, Mihai şi-a dorit să lase ceva palpa-
bil după el. Şi-a dorit, şi a reuşit!
A început cu stâna lui Gavril, vechi în me-
serie de 62 de ani. 62 de ani de ciobănie pe 
care Mihai şi-a dorit să-i sărbătorească altfel, 
oferindu-i un altfel de cadou: un monument 
al ciobanului. „Aici a ciobănit Gavril vreme 
de 62 de ani”, stă scris pe prima piatră ciopli-
tă de Mihai.
A continuat munca începută, iar sus în mun-

te, în Dâlma staniştii din Cica, din Călimani, 
acolo unde oile sunt în mediul lor, sus pe o 
păşune, a sculptat în piatră, timp de câteva 
zile bune. De ce s-a apucat Mihai de cioplit o 
piatră? Pentru că şi-a dorit ca ciobanii să aibă 
un monument al lor, să fie un lucru trainic, 
care să rămână peste ani. 
Pe de altă parte şi-a dorit să-şi demonstre-
ze că poate, că este capabil să facă şi altceva 
înafară de cântece, de păstrător al tradiţiilor.
La finele lucrării,  Mihai a aprins şi prima lu-
mânare, la monumentul ridicat în memoria 
ciobanilor din Idicel, pe care stă scris „Aici 
au ciobănit idicenii. 1918 – 2018 – Cinste 
lor”.  

Monumentul ciobanilor
Monument în memoria ciobanilor din Idicel Codruţa ROMANŢA

Despărţământul ASTRA Reghin şi-a ales noul preşedinte

Vara Arhanghelilor pe Valea Idicelului
Oameni buni şi de omenie se adună din nou 
între cele două sate, Idicel Sat şi Idicel Pădu-
re, în locul numit între Părăie, un loc deve-
nit deja cunoscut. Este cea de-a IX-a ediţie a 
evenimentului „Vara Arhanghelilor pe Valea 
Idicelului”, organizat de Asociaţia Culturală 
„Amintiri din Strămoşi”. 
Se vor depăna amintiri, se vor spune poveşti 
vechi, veţi putea admira expoziţia de animale 
şi chiar puteţi să vă testaţi abilităţile şi pute-

rile la încercări voiniceşti. Veţi descoperi tai-
nele leacurilor băbeşti. Una dintre activităţile 
apreciate la acest eveniment este Parada Ca-
ilor, aşteptată cu sufletul la gură de călăreţii 
prezenţi.
Aşadar, duminică, 4 noiembrie, aşa, pe la 
orele amiezii, să tot fie ora 13:00, ne vedem 
„Între Părăie” cu multă voie bună. 

Concurs regional la Liceul „Ioan Bojor”
Aproximativ 150 de elevi au participat la 
concursul regional interdisciplinar „Ioan 
Bojor” desfăşurat la Liceul Tehnologic din 
Reghin cu acelaşi nume, concurs care a ajuns 
în acest an la cea de-a treia ediţie. Adresat 
elevilor de liceu şi învăţământ profesional, 
clasele IX – XII, învăţământ la zi, concursul 
s-a organizat pe patru domenii – natură şi 
agricultură, turism, în bucătărie –veselie şi 
îndemnare, automobilul prieten sau duşman, 
la fiecare domeniu existând două secţiuni de 
participare. 
„Fiecare domeniu l-am organizat în săli di-
ferite. Fiind concurs regional, invitaţia a fost 
trimisă mai multor şcoli. Avem participanţi 
de la liceele din Reghin, Sighişoara, Târnă-
veni, Cluj, Bistriţa. Avem participare directă, 
dar şi indirectă cum sunt elevii din Mediaş 

şi Salva. Concursul este finanţat de Primăria 
şi Consiliul Local al Municipiului Reghin” a 
precizat Nicoleta Pintican, membru în echi-
pa de proiect.

Natură şi agricultură
La acest domeniu, concurenţii au avut atât de 
recunoscut şi descris plante medicinale, cât 
şi descrierea şi prezentarea indicaţiilor tera-
peutice pentru organism ale acestora. În ceea 
ce priveşte secţiunea a doua a acestui dome-
niu, la partea de expoziţie colaj-foto, elevii au 
avut de pregătit fotografii cu tema „Natură şi 
agricultură”.

Turism

Concurenţii au fost provocaţi să realizeze cu 
spot publicitar cu tema „Vizitează Transilva-
nia”, urmat de un concurs foto pe tema „Cu-
noaşte-ţi mediul”, unde elevii au surprins în 
imagini aspecte din natură, peisaj tradiţional 
rural, diferite specii de plante şi animale din 
localitatea în care trăiesc, aspecte din viaţa 
comunităţii. 

În bucătărie – veselie şi 
îndemânare
Pe parte de gastronomie, elevii participanţi 
la această probă au realizat în bucătăria Li-
ceului Tehnologic „Ioan Bojor” un preparat 
specific zonei de provenienţă. La cea de-a 
doua secţiune a acestei probe, concurenţii au 

prezentat proiecte în power-point cu tema 
„Tradiţii şi obiceiuri culinare româneşti” din 
diferite zone ale ţării, cu ocazia diferitelor 
sărbători şi evenimente. 

Automobilul – prieten 
sau duşman
La această probă, concurenţii şi-au pus la în-
cercare abilităţile la o probă de ştafetă intitu-
lată „Sport sau sedentarism la volan”. La cea 
de-a doua secţiune a acestei probe, elevii s-au 
întrecut în fotografii în cadrul unei expoziţii 
foto cu tema „Evoluţia automobilului”. 

Începând cu anul 2015, prin legea 248 s-a aprobat acordarea stimulentului copiilor care frec-
ventează grădiniţa, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani. „Stimulentul se acordă familiilor care 
nu depăşesc pe membru de familie suma de 284 de lei. O condiţie obligatorie este să participe 
la grădiniţă. În cazul în care lipseşte o zi nemotivat, nu beneficiază în acea lună de tichetul de 
grădiniţă” spune Carmen Răileanu, director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Reghin. 
Tichetul de grădiniţă se acordă sub formă de tichet, bon, care are o contravaloare de 50 de 
lei. Cu acesta, părinţii pot achiziţiona de la magazine diferite produse alimentare, haine ori 
alte produse necesare activităţii educaţionale. Nu se pot cumpăra cu aceste tichete ţigări şi 
băuturi alcoolice. Cererile pentru acordarea tichetelor se depun la primăria din localitatea de 
domiciliu.  „Obligatoriu, o persoană din cadrul serviciului nostru se deplasează în fiecare lună 
la grădiniţele din oraş pentru verificarea copiilor. Tichetele le ridică de la noi pe bază de stat 
de plată” a adăugat Carmen Răileanu. 

Tichete sociale de grădiniţă
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Comuna Batoş a îmbrăcat straie de sărbătoare
Codruţa ROMANŢA

Oameni faini, sosiţi la Batoş cu 
dorinţa de a se bucura
Au trecut 17 ani de la organizarea primei 
ediţii a Festivalului Mărului de la Batoş, eve-
niment organizat în fiecare an în cea de-a 
doua duminică a lunii octombrie. În acest 
an, evenimentul a debutat cu binecuvântarea 
preoţilor şi o rugăciune, moment urmat de 
intonarea imnului naţional al României de 
către Fanfara Municipiului Reghin. În dis-
cursul său, primarul comunei Batoş, Dinu 
Dumitru Cotoi, a ţinut să aducă mulţumiri 
tuturor celor care s-au implicat în organiza-
rea acestei sărbători, Consiliului Local, dar şi 
viceprimarului Ioan Gliga, angajaţilor pri-
măriei, producătorilor, precum şi sponsori-
lor. Goreniul a fost în acest an localitatea care 
s-a ocupat de casa comunei Batoş, cât şi de ce 
s-a întâmplat pe parcursul zilei. 
„La Batoş, multiculturalitatea este la ea acasă. 
Aţi putut vedea călăreţii îmbrăcaţi în straie 
româneşti, ungureşti, săseşti, iar prin asta 
putem transmite un mesaj că la noi este bună 
înţelegere. Tot în acest an, am avut alături o 
echipă de tineri, care s-au oferit să se implice 
în promovarea şi organizarea evenimentului 
şi pentru asta le mulţumesc şi vreau să le şi 
spun numele: Imre Vizi, Bianca Tămăşan, 
Ioana Göllner, Alin Păcurar, Marian Florin, 
Kantor Imre şi mulţi alţii. Ne-am străduit cu 
toţii să vă pregătim o sărbătoare frumoasă, 
iar eu consider că există suficiente motive 
pentru a vă petrece astăzi. 2018 este Anul 
Centenar, avem o vreme frumoasă cum de 
mult nu am mai avut, anul agricol 2018 a fost 
unul bogat, cu mult belşug, iar asta se poate 
vedea în standurile producătorilor” a declarat 
Dinu Dumitru Cotoi. 

Cuplurile de aur premiate
Ca în fiecare an, la Sărbătoarea Mărului, 
Primăria şi Consiliul Local Batoş şi-a adus 
aminte şi de cei cu „mai multă înţelepciune şi 
experienţă de viaţă” aşa cum a declarat Dinu 
Cotoi, referindu-ne aici la cuplurile care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie. Trei cupluri 
au primit din partea administraţiei locale 
câte o diplomă şi un cadou simbolic, fiind 
vorba despre Ilie şi Aurelia Pantea, Augustin 
şi Rozalia Sechei, Gheorghe şi Ana Cruşicu. 
„Avem nevoie de astfel de oameni pentru a 
ne îndruma şi a ne spune din secretul vieţii 

lor, despre cum au rezistat la bine şi la greu 
împreună” precizat primarul comunei Batoş, 
Dinu Cotoi. 

Cei mai buni elevi din comună 
au fost premiaţi
Un alt moment important în deschiderea 
acestei ediţii a Sărbătorii Mărului a fost pre-
mierea elevilor merituoşi din comuna Batoş. 
Trei elevi de la şcolile din comună, cu mediile 
cele mai mari, au fost premiaţi în cadrul Săr-
bătorii Mărului: Monica Ungvari, Gliga Sa-
bina şi Maria Ramona Chibulcutean. Două 
eleve au fost premiate din partea Primăriei şi 
a Consiliului Local Batoş şi un elev din partea 
unei asociaţii cu sediul în Germania. Ioana 
Göllner reprezentat al asociaţiei, a precizat la 
înmânarea premiului faptul că „ne dorim ca 
acest elev să continue să fie un exemplu pen-
tru comunitate pentru că ştim foarte bine că 
educaţia este singura şansă pentru un viitor 
mai bun şi mai armonios”.  

Discursurile oficialităţilor
Alături de Dinu Dumitru Cotoi – primarul 
comunei Batoş au  urcat şi oficialităţile locale, 
judeţene şi reprezentanţii judeţului în Parla-
mentul României. Mircea Duşa - prefectul 
judeţului Mureş, Deputatul Marius Paşcan, 
Gliga Vasile Ghiorghe, Maria Precup – pri-
marul Municipiului Reghin, Ioan Milăşan 
– primarul comunei Fărăgău, Zaharie Şular 
– primarul comunei Vătava, dar şi consilierii 
locali şi judeţeni şi şefii instituţiilor decon-
centrate – Dănuţ Ştefănescu şi Marius Cer-
ghizan. 

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi 
aici cu dumneavoastră la această sărbătoa-
re a comunei. Trebuie să mărturisesc că de 
vreo cinci ani, domnul primar mă tot invită 
la această sărbătoare în care venerăm produ-
sele toamnei, munca de o vară şi rezultatele 
muncii noastre. Cunosc această zonă foarte 
bine, şi o să vă spun şi o mică istorie legată 
despre Uila. Cu mulţi ani în urmă, pe când 
eram licean, aici, într-o zonă în care produc-
ţia mărului este una recunoscută, participam 
ca elev la IAS-ul din Uila, la recoltarea me-
relor. Ne făcea plăcere, chiar dacă ziua mun-
ceam, dar seara petreceam împreună. Gaz-
dele noastre aveau grijă ca munca noastră să 

fie răsplătită cu o plasă de mere, atunci când 
terminam o săptămână ori două de muncă 
la recoltat” a precizat Mircea Duşa, prefectul 
judeţului Mureş. 

„În 2009 când veneam ca prefect la dumnea-
voastră, îmi spuneaţi că merele de la Batoş 
nu au căutare, că marketurile sunt pline de 
mere din import şi că munca vă este irosită, 
vă este zadarnică câtă vreme nu se poate va-
lorifica pe piaţa internă. Ei bine, m-au preo-
cupat aceste lucruri şi am făcut tot ce mi-a 
stat în putiinţă, încât să ajungă în situaţia de 
astăzi, Batoşul, de a nu face faţă cererilor pen-
tru mărul de Batoş, care a devenit între timp 
brand naţional. V-o spun, nu pentru a-mi 
ridica şi etala merite, ci pentru că sunt me-
ritele dumneavoastră, a celor care produceţi. 
V-o spun ca să înţelegeţi că omul este cel care 
sfinţeşte locul. Şi câtă vreme este un ales, un 
prefect, un parlamentar, un demnitar care vă 
reprezintă, trebuie să o facă pentru interesele 
dumneavoastră. Aşa înţeleg eu să îmi fac me-
seria” a declarat în discursul său, deputatul 
Marius Paşcan.

 „Vreau să încep prin a mulţumi lui Dum-
nezeu pentru această zi frumoasă şi mai ales 
pentru această recoltă minunată pe care nu 
am avut-o de când sunt eu în agricultură în 
producţia de mere. Doresc tuturor producă-
torilor de mere să avem puterea de a valori-
fica acest dar de la Dumnezeu, să putem de-
veni eficienţi mai departe în cultura mărului 
pentru că ştiţi că ani la rând au fost probleme. 
Sunt fermieri care au fost nevoiţi să închidă 
pentru că nu au avut producţie şi nu au fost 
sprijiniţi în momentele grele de Guvernare. 
Dacă tot am adus vorba despre Guvernare, o 

să vă spun că nu trebuie să vorbim, trebuie 
să vedem cu toţii partea plină a paharului. 
E asfaltat drumul până aici şi spre Bistriţa şi 
vreau să vă spun că în săptămâna următoare, 
primarul dumneavoastră din Batoş va merge 
la Ministerul Dezvoltării pentru a semna un 
contract de 6 milioane de lei pentru asfaltare 
străzilor din Batoş” a precizat Vasile Ghior-
ghe Gliga în discursul său.  
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Mureş a organizat în data de 19 
octombrie Bursa locurilor de muncă pentru 
absolvenţi, care s-a desfăşurat şi la Reghin, 
la noul sediu al Bibliotecii Municipale „Petru 
Maior”. 
Pentru participare la bursă au fost contac-
taţi la nivel de judeţ 1180 angajatori posibili 
ofertanţi de locuri de muncă, din care au 
participat 86, astfel la Târgu  Mureş – 42, Re-
ghin – 10, Sighişoara- 9, Târnăveni – 17 şi 
Luduş – 8. 
Oferta angajatorilor a fost de 947 locuri de 
muncă, în meserii precum lucrător comerci-
al, ospătar, bucătar, casier, confecţioner tex-
tile, barman, ajutor ospătar, vânzător, opera-
tor maşini-unelte etc., iar pentru persoane 
cu studii superioare: inginer, programator, 
economist etc. 
La bursă au participat 1032 persoane, din 
care 317 absolvenţi. 196 de absolvenţi au fost 
selectaţi în vederea încadrării în muncă şi 23 
de persoane au  fost angajate pe loc. „Am ve-
nit aici pentru a-mi căuta un loc de muncă. 
Am terminat postlicealul sanitar şi m-ar in-
teresa ceva în acest domeniu, dar deocamda-
tă nu am găsit nimic” spune Nuţu Mădălina, 
prezentă la bursa locurilor de muncă pentru 
absolvenţi. 
Printre cei care au oferit locuri de muncă, un 
reprezentant a avut şi Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă. „Oferim pentru şcoala 
de subofiţeri de protecţie civilă „Pavel Zăgă-
nescu” de la Boldeşti, 275 de locuri pentru 
subofiţeri. Îi aşteptăm pe cei care vor să se în-
scrie la şcoală. Durata şcolarizării este de un 
an, vârsta minimă 18 ani şi vârsta maximă 
27 de ani” spune plutonier major Constantin 
Şchiopu, prezent la bursa locurilor de muncă 

de la Reghin. 
Pe de altă parte, angajatorii sunt nemulţumiţi 
de interesul acordat muncii în sine, conside-
rând că deşi există locuri de muncă, găsesc 
cu greu personal alături de care să-şi desfă-
şoare activitatea. „Oferim locuri de muncă la 
fel cum fac şi colegii mei. Pot să îşi găsească 
începând de la agricultură, munca câmpu-
lui pe utilaje performante, până la îngrijirea 
animalelor în săli de muls automatizate. Pe 
partea de gestiune a animalelor, avem im-
plementată tehnologie de ultimă oră. Prima 
condiţie este să îşi dorească să muncească, nu 

trebuie să aibă nici măcar o calificare, decât 
voinţa de a munci. Dar constat cu stupoare 
că aici este problema, pentru că promovăm, 
facem proiecte, dar din păcate munca este un 
lux în ziua de astăzi. Avem condiţii de cazare, 
oferim mâncare, putem să facem perfecţio-
nări ale personalului, însă repet, trebuie să-
şi dorească să muncească” ne spune Marcel 
Căpuşan, administratorul unei ferme din 
Reghin. 

11UTILE

Angajăm muncitori în construcţii. Informaţii la tel. 
0729580789 şi 0730580789

Angajăm sudori şi lăcătuşi. Informaţii la tel. 0729580789 şi 
0730580789 

Închiriez spaţiu comercial pentru birouri şi alte activităţi 
comerciale, ultra-central, strada Şcolii, nr. 16. Informaţii la 
0744.573.770

SC BUCIN MOB SRL angajează tâmplari, operatori CNC şi 
muncitori necalificaţi. Informaţii la punctul de lucru din So-
lovăstru 490E sau la tel. 0265-534.214 / 0265-534.215

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

ANUNŢURI

Cum a fost la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi?
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