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UTILE
Cum înfrumuseţăm sărbătorile de iarnă
în mod legal

De sărbători, să fim mai cumpătaţi...

Puţin timp ne mai desparte de atmosfera de sărbătoare, de
Naşterea Domnului. Cete de colindători vor poposi la porţile noastre. Însă din păcate, fiecare sărbătoare e un prilej
de cheltuială. Dacă ar fi să vină sfârşitul lumii de Crăciun,
ne-ar găsi pe majoritatea în supermarket-uri. Intrăm în febra cumpărăturilor, cheltuim fără măsură, de multe ori pe
lucruri inutile. Deseori cumpărăm mai mult decât avem nevoie, încărcând coşul de cumpărături până la refuz. Uităm că
de fapt, anul trecut am pregătit pentru noi şi pentru musafiri
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foarte multă mâncare, care într-un final a ajuns aruncată. Cu
toate acestea, an de an continuăm „tradiţia” de a cheltui şi
găti peste măsură.
Agitaţia din magazine a început din primele zile ale lunii, cozile de la magazine sunt insuportabile. Fără să vrem şi fără
să realizăm, devenim agitaţi cu toate că aceste sărbători ar
trebui să ne tempereze, să ne ofere motiv de bucurie.
Indiferent de statutul social avut, masa ne e mereu plină.
Rafturile din cămară au şi ele bucate puse pe iarnă, iar fără
un porc tăiat în prag de sărbătoare, parcă nu-i la fel Crăciunul. Mâncăm pe săturate, facem exces de alcool, de zahăr şi
grăsimi şi-apoi ajungem pe un pat de spital plângându-ne de
milă.
Un studiu realizat recent ne arată că românii au alocat între
65% şi 80% din veniturile lunare pe cheltuielile destinate sărbătorilor de iarnă, în ultimii 5 ani, în timp ce bugetul destinat cadourilor s-a situat între 23% şi 25%, din câştigul lunar
al românilor. La nivel european, românii sunt primii care se
îndatorează pentru cumpărăturile din luna decembrie. Nu
mă mir, atât timp cât înainte cu câteva zile de Crăciun, cum-
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA
părătorii iau cu asalt magazinele de zici că o foamete ar da
peste ei. Uităm că sărbătorile ţin doar două – trei zile şi nu
o veşnicie!
Problema e că „nevoile pe care doresc să și le acopere românii de sărbători sunt mai mari decât veniturile acestora,
motiv pentru care cel mai des se împrumută. Potrivit Statista,
românii sunt primii care se îndatorează pentru cumpărăturile din luna decembrie, fie că vorbim de cadouri sau bunuri
de consum. Astfel, 19% dintre români apelează la o soluție de
creditare pentru cheltuielile destinate sărbătorilor de iarnă,
depășind populația Marii Britanii care ne urmează cu 17%”
conform datelor relevate de programul Banometru, gestionat
de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare.
Zic că merită să încercăm a fi puţin mai cumpătaţi, nu e sfârşitul lumii şi nici nu e o întrecere prin care să-i dovedeşti
cuiva cât de mult poţi cheltui de sărbători.

L
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CARP Reghin sprijin pentru persoanele cu un venit precar
Codruţa ROMANŢA
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din
Reghin numără în prezent 12 mii de membri, din care aproape jumătate sunt din municipiu, restul fiind din comunele arondate.
Principala activitate a CARP Reghin are legătură cu partea financiară, referindu-ne aici
la acordarea de împrumuturi. Dacă la bancă
există o limită de vârstă maximă pentru care
poţi face un împrumut, apelarea la serviciile
oferite de CARP este benefică pentru pensionari în ideea în care sunt acceptate împrumuturi indiferent de vârsta avută. Cei care
vor să facă un împrumut aici, trebuie să facă
dovada unui venit stabil, fiind acceptaţi chiar
şi salariţi, nu doar pensionari.
„Marea parte a celor care îşi fac un împrumut la noi sunt oameni serioşi, cu plăţile la
zi. Apelează chiar şi oameni care au ori doresc să-şi deschidă o afacere. Limita maximă
pentru un împrumut este de 30 de mii de
lei. Dobânda variază în funcţie de suma împrumutată, 8% pe an pentru o sumă până la
3000 de lei şi de 10% pentru împrumuturile
care depăşesc 3000 şi ajung până la 30.000 de

lei. Cei care doresc să devină membri CARP
trebuie să achite o cotizaţie minimă de 1%
din venit, pensie ori salariu. Pe lângă această
cotizaţie se mai plăteşte 5 lei, reprezentând
o contribuţie pentru ajutoare:deces, boală,
ajutor pentru ochelari, pentru intervenţii
stomatologice etc. O mare parte dintre aju-

toarele oferite de CARP se îndreaptă spre
ajutoarele de înmormântare” spune Leon
Stoica, preşedintele CARP Reghin.

pachete cu ocazia sărbătorilor Pascale şi în
preajma Crăciunului, persoanelor cu o situaţie financiară precară. Pentru aceste cadouri
au început deja pregătirile, fiindu-le alături
sponsori precum Mirdatod, Pansab, serele
Dalin, dar şi farmacia ECO. „Se vor oferi 200
de pachete membrilor noştri cu venituri mici
şi cu situaţie financiară precară, singuri ori
cu probleme de sănătate. Le vom oferi pachete ce vor conţine produse alimentare, lactate,
produse de patiserie şi medicamente, respectiv ceaiuri etc. De asemenea este important
de menţionat faptul că este mai bine de un an
şi jumătate de când Pansab ne ajută şi oferă
zilnic pâine unui număr de 45 de persoane.
La fiecare şase luni, schimbăm destinatarii
care vor primi pâine” a declarat Leon Stoica,
preşedintele CARP Reghin.

Pachete cu ocazia sărbătorilor

Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor din Reghin oferă în fiecare an

Festival Internaţional de datini şi obiceiuri de iarnă
organizat de Muzeul din Reghin
Muzeul Etnografic „Anton Badea” în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin,
organizează în data de 19 decembrie 2018,
Festivalul Internaţional de datini şi obiceiuri
de iarnă „Vin Colindătorii”, ediția a XIX-a.
„Festivalul organizat an de an, își propune
să promoveze tradițiile și obiceiurile care se
desfășoară de Crăciun și Anul Nou, printr-o

fastuasă reprezentare populară, în care întreg orașul va deveni, pentru o zi, scena unui
spectacol de sunet, culoare și mișcare. La
eveniment participă invitați din mai multe
județe ale țării și din străinătate, formații artistice, grupuri de colindători și urători, care
vor recrea atmosfera de sărbătoare.
Uită de frig și vino alături de noi, să primim

cu inima deschisă, colindătorii!” spun organizatorii.
Festivalul de colinde va începe la muzeu la
ora 9.30, urmând apoi parada colindătorilor
ce va pleca la ora 11.30 spre Parcul Central –
Biserica Săsească până la Primărie, unde va
avea loc un spectacol de colinde. De la ora
16.30 în Piaţeta din Cartierul Libertăţii se

vor desfăşura jocuri cu măşti, puse în scenă de Urşii din Preuteşti – Suceava, Drumul
Baltagului din Borca – Neamţ şi Grupul Tradiţional de Colindători şi Urători din Cernăuţi – Ucraina.

Primii paşi pentru lărgirea intersecţiei străzii
Gării cu strada Axente Sever au fost făcuţi.
Asta după ce consilierii locali reghineni s-au
întrunit în şedinţa ordinară din data de 11
decembrie, ocazie cu care au votat indicatorii tehnico-economici. Două clădiri şi terenul aferent vor fi cumpărate de administraţia

locală, care vor fi mai apoi demolate, scopul
fiind fluidizarea traficului din zonă, deoarece
în momentul actual este imposibil virajul simultan al vehiculelor de mare tonaj.
„Urmează expropierea şi demolarea. Strada
Axente Sever, Câmpului, Salcâmilor şi Ierbuşului sunt depuse pe fonduri europene şi nu

putem să facem alte investiţii, aşa că lărgirea
străzii Axente Sever o vom face din bani proprii după expropiere. Anul viitor vom bugeta, proiectul este făcut. Vom demola casele şi
vom lărgi nu doar partea carosabilă, ci va fi şi
un trotuar, astfel încât în zona respectivă va fi
o relaxare totală a traficului. Se vorbeşte şi de

un sens giratoriu, însă deocamdată rămâne
să discutăm cu comisia de circulaţie” a declarat Maria Precup, primarul Municipiului
Reghin.

Intersecţia străzilor Axente Sever – Gării intră în lucru de
anul viitor
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Micii artişti ai Reghinului au fost premiaţi

Codruţa ROMANŢA

Primăria Municipiului Reghin a organizat recent un concurs intitulat „Eu iubesc Reghinul” în cadrul căruia copiii cu vârste până în zece ani inclusiv, au fost invitaţi să-şi deseneze oraşul. În
competiţie s-au înscris 19 copii, fiind puse la bătaie două premii: premiul de popularitate ales în urma celor mai multe like-uri primite şi premiul special ales de juriul desemnat de organizatori,
ambii câştigători fiind recompensaţi cu suma de o mie de lei.

Desenele tuturor participanţilor sunt expuse
în sala de protocol de la sediul Primăriei MuMerită să-i evidenţiem pe toţi participanţii la
acest concurs, fiind vorba despre Gosler Alexia Ioana, Vajos Odette, Ioana Radu, Luca
Mara, Ianis Prună, Ilinca Ioana Ionescu,
Ionescu Luca Alexandru, Cengher Ştefana,
Cotuţiu Rihanna, Maria Iulia Bakos, Cîmpian Sofia Carla, Luca Giurgiu, Balint Marko,
Papp Amalia Maria, Moldoveanu Diana, Cătinean Sarina, Bucur Maria, Moldovan Alexia, Adam Ivette.
Aşa că a venit timpul premierii desenelor
câştigătoare. Momentul a fost marcat în sala
de şedinţe a Primăriei Municipiului Reghin,
într-un cadru festiv, unde au fost prezenţi
micii arţişti însoţiţi de părinţi, concurenţii
fiind recompensaţi cu diplome şi premii.
Cele două premii, respectiv cel de popularitate şi premiul juriului se vor afla în acest an
pe agendele Primăriei Municipiului Reghin.
Un mod inedit de promovare a Municipiului
Reghin, cât şi a talentaţilor copii. „În fiecare
an ne gândim la alte variante pentru a încerca să promovăm oraşul, iar anul acesta neam gândit că un lucru frumos ar fi să vedem
cum este văzut Municipiul Reghin prin ochii
unui copil. Şi-atunci ne-am hotărât că cel
mai frumos ar fi să facem un concurs de desen. Ne-am mirat şi noi de răspunsul foarte
bun pe care l-am primit. Chiar zilele trecute
ne uitam la faptul că vizualizările la postarea de pe facebook era undeva la 90 de mii.
Ne bucurăm că părinţii au fost interesaţi şi
copiii la rândul lor. Mie îmi plac foarte mult
agendele cu aceste desene, abia aştept să văd
reacţia în momentul în care vom oferi aceste
agende unor oameni mai sobrii” spune Crina
Slev, consilier personal al primarului.
Premiul de popularitate pentru cele mai
multe like-uri primite a plecat la Diana Moldoveanu. Ea îşi doreşte să folosească banii
câştigaţi pentru achiziţionarea unui televizor.
Premiul special al juriului a mers spre Ioana
Radu – 10 ani. Ioana este o iubitoare a artei,
fiind pasionată de mică de desen, dar îi place în acelaşi timp şi muzica. Nu s-a hotărât
ce va face cu banii câştigaţi, însă a fost surprinsă la aflarea veştii. „E un copil cuminte,
învaţă bine şi are pasiunea asta pentru desen.

Eu am tot tras-o către sport, face şi sport, dar
desenul rămâne pentru ea pe primul loc”
spune Adrian Radu, tatăl Ioanei Radu. În
primăvară, fiind la bunici, Ioana s-a hotărât
să facă ceva cu lucrările sale, aşa că în joacă,
a ieşit la poartă şi a scos „la vânzare” câteva
desene realizate de ea. A avut o surpriză plăcută când a realizat că a avut clienţi pentru
lucrările ei.
„Pentru noi este un eveniment deosebit şi
este inedit. Îi felicit pe cei din echipa mea,
care au avut această idee minunată de a-i
implica pe cei mici pentru a ne promova
municipiul. Vă felicit, dragi copii că vă iubiţi
oraşul aşa cum îl iubim noi. Ne-am gândit că
acest talent al vostru şi această iubire faţă de
urbea în care trăiţi, să o supunem unui test şi
să fiţi promotorii unei promovări a Reghinului. Aprecierea, like-urile multe pe care le-aţi
primit demonstrează că sunteţi importanţi,
că lumea vă apreciază şi că este un nou început. Poate o să deveniţi arhitecţi, creatori de
frumos şi de bine pentru noi, care când vom
fi bătrâni ne vom bucura de ceea ce aţi făcut”
a declarat Maria Precup, primarul Municipiului Reghin în cadrul evenimentului de
premiere.

nicipiului Reghin.
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Codruţa ROMANŢA

Anul 2018 a fost un an plin pentru administraţia comunei Gurghiu, reuşind să realizeze multe din lucrurile propuse, dar şi atragerea de fonduri europene, care a dus la reuşita implementării
anumitor proiecte. Despre cum a decurs anul ce e pe terminate, am stat de vorbă cu Laurenţiu Boar, primarul comunei Gurghiu.
tatea de doi ani.
Rep.: Ce lucrări aţi realizat din bugetul local?
L.B.: Sunt multe lucrări, însă pot aminti asfaltarea a patru străzi laterale din comună,
mai precis strada Nouă din localitatea Gurghiu, o stradă în Orşova, una în Caşva şi una
în Glăjărie. Tot din bugetul local am reparat
toate străzile laterale cu piatră spartă, drumurile forestiere din Glăjărie şi Orşova.
Rep.: Iarna e aici. Cum vă pregătiţi pentru
anotimpul rece?
L.B.: Am cumpărat un buldoexcavator anul
trecut, avem un MAN cu lamă pentru deszăRep.: Cum stăm cu proiectele din fonduri
europene?
Laurenţiu Boar: Pe două proiecte din fonduri europene au început lucrările. S-a finalizat lucrarea pe măsura 7.2 pe infrastructură
rutieră de interes local, suma alocată fiind de
un milion de euro. Licitaţia a fost câştigată la
600 de mii de euro. Este vorba despre drumul comunal 10 Gurghiu - Comori şi uliţa
mică şi centrul localităţii Glăjărie. Diferenţa
de bani de 400 de mii se euro ni s-a aprobat
să-i folosim pentru îmbunătăţirea infrastructurii. O să facem podeţe de acces la fiecare casă unde este implementat proiectul şi
şanţuri carosabile.
Rep.: Cum decurg lucrările la instituţiile
de învăţământ?
L.B.: Se lucrează la Colegiul Silvic pentru reabilitare şi modernizare, dar lucrarea merge
destul de greu, însă sperăm să ne încadrăm

în termenul de execuţie, care este undeva în
septembrie anul viitor. Este vorba despre o
finanţare de 500 de mii de euro.
După multe licitaţii nu s-a semnat încă contractul de execuţie, dar s-a validat licitaţia
pentru grădiniţa din Gurghiu pentru extindere şi modernizare în valoare tot de 500 de
mii de euro.
Tot din fonduri europene s-a alocat suma
de un milion cinci sute de mii de euro pentru drumurile forestiere. S-a făcut proiectul
tehnic pe drumuri forestiere din zonele locuite pe o distanţă de nouă kilometri pentru
asfaltare. Este vorba despre Orşova până la
intrarea în pădure lângă canton, Similoaia
din localitatea Caşva pe o distanţă de 300 de
metri, Păuloaia patru kilometri şi Osoi până
la păşune. Sperăm ca în primăvară să se facă
licitaţia, să putem semna contractul ca mai
apoi să demarăm lucrările. Durează foarte
mult din pricina birocraţiei. Avem eligibili-

pezit. Am amestecat nisip cu sare astfel încât
ne-am făcut stocul pentru iarnă de antiderapant, cu sare mai puţină pentru a nu afecta
drumurile. Mai avem şi un buldoexcavator
închiriat pentru a fi mai operativi faţă de alţi
ani. Pot aminti şi de asigurarea lemnului de
foc pentru locuitori, din pădurea comunală.
Am fost constanţi pentru că în fiecare an am
făcut ceva din bugetul local, dar parcă totuşi,
aceste sume din fonduri europene ne-au mai
ridicat puţin ca şi investiţii şi lucrări solicitate de către cetăţeni. Din bugetul local să fie
asfaltat drumul spre Comori sau drumurile
forestiere pe zona locuită, cred că ne trebuiau
încă 10-15 ani.
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Mircea Mariş – premiul de excelenţă din partea AFIR

Codruţa ROMANŢA

La începutul lunii decembrie, în cadrul Simpozionului Regional „18 ani de AFIR – Dezvoltare durabilă a mediului rural” (Agenția
de Finanțare a Investițiilor Rurale), care a
avut loc la Alba Iulia, au fost premiați cei mai
activi beneficiari ai proiectelor cu finanțare
europeană, printre care și primarul comunei
Suseni, Mariș Mircea, căruia i-a fost decernat
un premiu de excelență pentru absorbția de
fonduri europene în comuna Suseni.

Cu toate acestea, primarul comunei Suseni
consideră anul 2018 ca fiind un an greu „
A fost unul greu, multă muncă pe partea
de documentaţii şi licitaţii. Suntem în execuţie cu grădiniţa, un proiect pe măsura 7,2
pe fonduri europene pentru reabilitare şi
dotare. Avem aproximativ 80% din lucrare executată, termenul contractului pentru
finalizarea lucrărilor este luna aprilie 2019.
Pe partea de mobilier, achiziţiile sunt făcute,

pe partea de IT la fel, urmează să finalizăm
interiorul să putem intra cu copiii în grădiniţă. Sperăm să terminăm cât mai repede, să
putem muta copiii, care în momentul de faţă
îşi desfăşoară activitatea în sala de sport. E
un pic cam incomod pentru ei, dar mai trec
câteva luni şi rezolvăm şi această problemă”
spune Mircea Mariş.
Un alt proiect tot prin fonduri europene
este legat de canalizare pentru care în luna
octombrie s-a finalizat licitaţia pentru execuţie. „Avem firma câştigătoare, ştim valoarea
proiectului, iar în aprilie anul viitor dăm ordin de începere a lucrării. Mai avem în lucru
drumurile, care în momentul de faţă sunt
în licitaţie, tot prin fonduri europene. O să
împărţim proiectul în două, după finalizarea
licitaţiei şi o să începem cu drumul Luieriului, ca mai între timp să se facă canalizarea pe
străzile din Suseni, care mai apoi vor fi asfaltate” adaugă Mircea Mariş.
S-a lucrat mult în acest an şi la partea de cadastrare la terenurile extravilane din Suseni
despre care astăzi putem spune că există 1800
de CF-uri în Primăria Comunei Suseni. „Am
încheiat şi pentru anul viitor un contract cu
OCPI-ul pentru Luieriu, aşa că anul viitor ne

vom ocupa şi de partea ce ţine de această localitate” a conchis primarul comunei Suseni,
Mircea Mariş.

Elevii de la Augustin Maior au colindat postul de televiziune Ardeal TV
Două grupuri de colindători, elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a de la Gimnaziul „Augustin Maior”, au trecut pragul trustului de presă Ardeal TV, aducând cu ei bucuria colindului.
Aceştia au fost răsplătiţi pe lângă cozonac, suc şi alte bună-

tăţi, cu un tur al studioului regional de televiziune, Ardeal
TV. Elevii au văzut cum funcţionează echipamentele pe care
studioul Ardeal TV le are în dotare, au urmărit felul în care
se realizează un montaj de emisiune, precum şi felul în care

se desfăşoară activitatea la Ardeal TV. O parte dintre ei şiau lăsat emoţiile deoparte, încercându-şi dicţia în faţa unui
prompter, fiind provocaţi să citească o ştire. Tododată, colindătorilor le-a fost prezentată şi partea de radio şi ziar.

Aproape 30 de mii de mureşeni cu acte de identitate expirate
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că
la nivelul judeţului Mureş sunt în evidenţe
22.978 persoane care deţin acte de identitate expirate, din care: 3.696 persoane cărora
le-a expirat actul de identitate în anul curent;
13.753 persoane cărora le-a expirat actul de
identitate în anii anteriori. Din cele 22.978
persoane, 5.529 sunt tineri care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate la
împlinirea vârstei de 14 ani.
Conform prevederilor art.19 din O.U.G. nr.
97/2005 privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate se preschimbă la
expirarea termenului de valabilitate.
Titularul sau reprezentantul legal al acestuia
este obligat să solicite eliberarea unui nou act
de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate a actului
de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile.
De asemenea, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, tinerii au obligaţia
să solicite eliberarea primului act de identitate, însoţiţi de unul din părinţi sau repre-

zentantul legal. “Nerespectarea prevederilor
legale de mai sus constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă între 40 şi 80 lei.
Pe această cale, facem un apel la persoanele

aflate în una din situaţiile prezentate, să se
prezinte de îndată la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care
arondează localitatea de domiciliu, în vede-

rea obţinerii unui act de identitate valabil”
spun reprezentanţii Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor.
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Legislația României în domeniul securității naționale în
contextul provocărilor legate de noile tipuri de amenințări
„Securitatea este esențială vieții indivizilor,
colectivităților și statelor. Practic, orice domeniu al vieții individuale și sociale are nevoie de
securitate” – Ionel Nicu Sava
De mii de ani existența popoarelor este
strâns legată de modul în care se organizează
și conviețuiesc împreună. „Popoarele puternice” au avut la bază reguli și principii simple
și clare, care mai târziu le-au transformat în
legi, ducând la diferite sisteme de organizare
tribale sau statale. Acestea au supraviețuit în
funcție de modul în care au fost respectate
acele reguli. Din cele mai vechi timpuri securitatea indivizilor era strâns legată de securitatea colectivităților, principalele reguli fiind
legate de acest lucru.
Nevoia de securitate a fost și este una din
principalele cerințe ale individului, ale popoarelor și ale societăților. Însă conceptul nevoii de securitate a evoluat în timp
fiind permanent condiționat de riscuri și
amenințări externe sau interne, care au dus
la apariția unor reguli și legi clar specifice
acestui domeniu.
Aceste riscuri și amenințări au evoluat în
timp, de la simpla nevoie de hrană și resurse,
la nevoia de a deține supremația geopolitică, în sensul simplu. Interesele națiunilor au
depășit granițele statale, securitatea internă
fiind obținută prin acțiuni și reacțiuni externe. Însă modul în care acționează un stat
pentru a-și proteja interesele lui, trebuie reglementat permanent. Acesta ține în primul
rând de tipurile de riscuri și amenințări care
pot afecta bunul mers al securității.
Dacă vorbim de regimuri democratice, nevoia de securitate se lovește de principiul
respectării drepturilor și libertățiilor individului. Se pun câteva întrebări:
Până unde mergem cu nevoia de securitate,
fără a afecta profund drepturile și libertățile
individuale?
Oare interesele de securitate ale unui stat coincid cu nevoia de securitate individuală?

Care este „formula magică” ca un stat să
acționeze pentru securitatea colectivă fără
atingerea libertăților individuale?
Sunt doar câteva întrebări la care legislativul
unui stat trebuie să se aplece.
Conceptul de securitate evoluează în funcție
de tipul de amenințări. Și România se confruntă cu noi tipuri de amenințări care evoluează permanent.
Dacă în urmă cu 10 ani, principalele
amenințări cu care se confrunta România erau corupția și presiunile „ursului din
est”(Rusia), în prezent datorită unor noi
conflicte în Orientul Mijlociu sau Ucraina,
au apărut noi tipuri de riscuri și amenințări,
cum ar fi războiul hibrid testat cu succes în
Ucraina sau fenomenul migrației, care în
ultimii ani au schimbat mult conceptul de
securitate în majoritatea statelor membre ale
Uniunii Europene.
Conflictele din țările arabe, în special Siria
și Irak au declanșat un puternic fenomen
migraționist pentru care Europa nu era pregătită. De asemenea, apariția unor noi grupări teroriste cum ar fi „Statul Islamic” a dus
la radicalizarea unui număr tot mai mare
de cetățeni, nu numai din afara Europei, ci
și cetățeni din țări membre ale UE, inclusiv
România.
Dacă la acestea adăugăm și efectele devastatoare din punct de vedere economic ale
atacurilor cibernetice sau „războiul pentru
resurse energetice”, avem doar o parte a tabloului complex în ceea ce privește nevoia de
securitate a României.
Cum am arătat mai sus, securitatea unui stat
depinde în primul rând de identificarea clară
a tuturor riscurilor și amenințărilor posibile și în special al efectelor care decurg din
declanșarea acestora.
De aceea un stat responsabil este obligat să
își adapteze în permanență legislația în domeniul securității naționale, ținând cont de
evoluția tuturor tipurilor de amenințări. Din
păcate, astăzi România are o legislație clar
depășită și expirată, peticită de cele mai multe ori și aș exemplifica câteva legi:
Legea 14/1992 cu privire la funcționarea și
organizarea Serviciului Român de Informații;
Legea 182/2002 privind protecția datelor clasificate;
Legea 51/1991 privind Securitatea Națională
a României;
Conceptul de securitate este extrem de vast
și este specific fiecărui stat în funcție de localizarea geografică și interesele sale în extern
sau intern.
Punctul de plecare în elaborarea unui pachet
de legi privind securitatea națională este, așa
cum am spus, identificarea tuturor posibilelor tipuri de riscuri și amenințări.
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Aici vom atinge problema migrației la nivelul țărilor membre ale UE în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, în special Siria și Irak.
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns unul
cvasipermanent. El vine din istorie în primul
rând și din multitudinea de etnii și chiar
civilizații. Nu putem vorbi doar de conflicte
economice, ci și de conflicte mai ales etnice.
Statutul de războinic în Orientul Mijlociu are
rădăcini străvechi și predomină și astăzi statutului de erudit sau pacifist. Cred că și prioritizarea statelor în ceea ce privește politicile naționale contribuie la permanentizarea
acestor conflicte. În multe zone, toleranța cu
privire la egalitatea de șanse și gen, toleranța
religioasă și deschiderea către cunoaștere,
politicile care se referă la drepturi și libertăți,
sunt lăsate în plan secundar.
Radicalizarea este doar o chestiune de timp,
până când statele nu promovează principiile
fundamentale care sunt universal valabile în
ceea ce privește drepturile omului. Principiile izvorâte din Coran sau Biblie, pot fi punctul de plecare în stabilirea unor priorități
statale. Unde nu există câteva reguli universal acceptate, apar astfel de grupuri radicale.
Totul ține de echilibru.
Acțiunile din ultimii ani ale Statului Islamic,
le consider acțiuni teroriste în sensul nou
al ceea ce înseamnă războiul terorist și le
consider ca acțiuni hibride în noul concept,
începând de la modul de finanțare, acțiune,
delimitare spațială, mod de operare de multe
ori haotic, sadism, legături cu alte organizații
teroriste, toate în numelui unei așa-zise noi
orânduiri mondiale.
Ideea de Califat islamic este mai mult indusă
adepților Daesh și cred că acest lucru nu îl
cred nici măcar liderii lor, nu vorbim de oamenii de rând care trăiesc în acele zone.
În ceea ce privește acțiunile militare în războiul sirian sunt mai multe aspecte legate
de aceste intervenții. Putem vorbi de interese în primul rând geopolitice, și aici mă
refer la accederea unor state la anumite căi
de transport naval, terestru și aerian. În al
doilea rând, putem vorbi și de interese istorice și aș da exemplul intervenției Turciei în
Siria împotriva grupărilor Kurde. Și despre
supremația geopolitică putem să amintim,
atunci când se modifică sferele de influență
politică asupra unor guverne. Bineînțeles,
consider că interesele economice reprezintă
o componentă de bază. Vorbim de resurse
petroliere și de gaz, vorbim de industrie de
armament, de externalizarea unor conflicte.
Fenomenul migrației în general se desfășoară
pe mai multe paliere. Clar există un fenomen natural de migrație dintr-o zonă aflată
în conflict, într-o zonă de liniște. Dar tot în
mod normal mi se pare și migrația cauzată
de alte interese, economice, sociale, ale unor
persoane care profită de acest fenomen și
care își doresc o viață mai bună.
Fenomenul de migrație, „artificial” în mod
evident este întreținut de oameni din exterior. Vorbim de guverne care au o politică
migraționistă bine pusă la punct, pentru a-și
face rost de forță de muncă ieftină, vezi cazul Germaniei și aș cataloga-o în sens pozitiv comparativ cu guverne care au o politică
extremistă în ceea ce privește migrația, vezi
cazul Ungariei și Austriei. Totul este ca acest
fenomen să fie ținut sub control, fiindcă în
istorie se știe că depopularea prin migrație a
unor zone poate duce chiar la dispariția acelor popoare.
Să nu uităm că reacțiile de respingere a fenomenului migraționist sunt normale și totul
ţine de politica acelor guverne de a informa
corect și a gestiona acest fenomen. Din păcate, există țări cu democrație așa-zis avansată, care nu duc o politică corectă în ceea
ce privește acest fenomen, și aici mă refer

la respectarea principiilor drepturilor omului. Există guverne care tratează problema
din punct de vedere al beneficiului electoral
din păcate. O politică corectă este pe termen
lung.
România nu este o țară preferată de
imigranți în mod clar. Poate din cauza lipsei de informații, poate și din cauza politicii
naționale a statului român. Deși instituţional
am început să ne mișcăm, gradul de respingere a fenomenului în sine este încă ridicat.
Poate și datorită unei frici care vine din lipsa
de cunoaștere a fenomenului, România nu
are o politică de integrare a imigranților, cel
mult o politică de adăpostire temporară a lor.
Foarte interesant este faptul că, deși România
se află în primele 25 de țări sigure din lume,
percepția chiar și a migranților e alta. Așa
zis-ul „El Dorado” nu e considerat în România.
În România nu putem vorbi de val de
imigranți și nici nu se află pe marile rute
clasice ale acestui fenomen. În mod categoric, astăzi dacă vorbim de zeci de mii de
imigranți, nu suntem pregătiți, deși se lucrează la multe scenarii în acest sens.
Dacă vorbim de posibilitatea unor atacuri
extremiste, nu consider că România este ținta
unor acțiuni teroriste. Din fericire, structurile care se ocupă cu combaterea fenomenului
de terorism sunt foarte bine pregătite. Politica în acest domeniu este de a preveni aceste
acțiuni, iar de multe ori ele sunt anihilate în
exterior. România este un exemplu pozitiv în
ceea ce înseamnă prevenirea și combaterea
terorismului.
U.E. a început să conștientizeze problemele legate de actele de terorism și în ceea ce
privește gestionarea problemelor legate de
valurile de imigranți. Cred că o mai bună
informare și colaborare între diferitele structuri care au în vedere terorismul este absolut
necesară și trebuie să ducă la creearea unei
structuri la nivel European în acest domeniu.
Trebuie pus un accent mai mare pe prevenire, atât în interiorul UE, cât și în exterior, inclusiv în zonele de conflict trebuie acționat.
Trebuie știut clar identitatea fiecărui imigrant și modul în care acesta poate fi integrat
în statul respectiv. Doar acționând împreună
și colaborând în toate domeniile, țările UE
pot gestiona corect aceste fenomene.
Senator Cristian Chirteș
membru în Comisia comună permanentă
a Camerei Deputaților și Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra
activității Serviciului Român de Informații

Concert de
colinde şi cântece
patriotice
Primăria Municipiului Reghin în colaborare
cu Protopopiatul Ortodox Român Reghin,
organizează în data de 20 decembrie 2018, la
Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin, Concert extraordinar de colinde
și cântece patriotice. Evenimentul intitulat
„100 de ani de la Marea Unire prin cuvânt şi
cânt” va începe la ora 18:00, fiind aşteptaţi să
urce pe scenă Marius Ciprian Pop şi fiica sa
Antonia, Oana Bozga Pintea, Sebastian Stan,
Bogdan Toma, acompaniamentul fiind asigurat de Ceteraşii de la Cluj.
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Acţiunea „Foc de artificii”

Cum înfrumuseţăm sărbătorile de iarnă în mod legal
În perioada 19.11.2018 - 07.01.2019, Poliţia
Română derulează la nivel naţional acţiunea
„Foc de artificii”. Polițiștii mureșeni vor efectua acţiuni şi controale, atât la societăţile comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni
cu articole pirotehnice, cât şi în zona pieţelor,
târgurilor, complexelor comerciale şi alte locuri.
Scopul acestui demers vizează creşterea siguranţei cetăţeanului în domeniul deţinerii,
comercializării, importului, depozitării şi
folosirii articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă.
Potrivit legii, articolele pirotehnice sunt de
mai multe tipuri. Unele dintre acestea sunt
mai gălăgioase, altele mai periculoase, unele sunt destinate exclusiv divertismentului.
Legea le clasifică în articole pirotehnice de
divertisment, articole pirotehnice de scenă
şi alte articole pirotehnice. Unele dintre ele
necesită manipularea exclusivă a pirotehnicienilor, altele sunt destinate comercializării.
Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 şi
F4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi

T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2 (care sunt destinate manipulării ori
utilizării exclusiv de către pirotehnicieni).
Persoanele fizice sau juridice autorizate pot
folosi articolele pirotehnice de divertisment
numai cu luarea măsurilor de protejare a
persoanelor, bunurilor materiale, animalelor
şi a mediului.

Nu este permisă folosirea
articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

- între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor
locale;
- la o distanţă mai mică de 50 de metri de
construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri
şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu
peste 4 niveluri;
- la o distanţă mai mică de 500 de metri de
instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
- la o distanță mai mică decât cea prevăzută

de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte
obiective care prezintă pericol de incendiu
sau explozie;
- în locurile în care există riscul producerii
de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de
pietre;
- pe drumurile publice deschise circulației
rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane;
- la o distanță mai mică de 500 de metri de
păduri.
Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu
articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4 numai în condiţiile în care
există acordul primăriei, al inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul
inspectoratului de poliţie judeţean pe a cărui
rază se execută jocurile respective.
Orice operaţiune cu articole pirotehnice,
efectuată fără drept, constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amendă.
Articolele pirotehnice de divertisment din
categoria F1 (articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi

un nivel de zgomot neglijabil, destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele
pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor) pot fi puse la
dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care
au împlinit vârsta de 16 ani.
De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoria P1 (altele decât cele
de divertisment şi articolele pirotehnice de
scenă, care prezintă un risc scăzut) către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege,
respectiv 18 ani, precum şi comercializarea
către publicul larg a articolelor pirotehnice
destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni,
constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Articolele pirotehnice din categoria P1, denumite generic „emițătoare de sunet”, se pot
utiliza doar în scopurile menționate de producătorul acestora (pentru îndepărtarea animalelor agresive sau pentru a speria animalele sălbatice de către fermieri sau vânători) sau
alte destinații tehnice, utilizarea necorespunzătoare a acestora fiind sancționată conform
Legii nr. 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice.

Ziua Internațională a Anticorupției - sărbătorită printr-un concurs
Data de 9 decembrie marchează în simbolistica Organizației Națiunilor Unite drept
fiind Ziua Internațională de Luptă împotriva
corupției, fenomen care, alături de celelalte
flageluri ale începutului de mileniu, respectiv terorismul, traficul de droguri și crima
organizată, erodează sistematic eforturile legitime ale autorităților statale și ale forurilor
mondiale, întreprinse în direcția estompării
nocivității acestei forme de criminalitate.
Cu prilejul Zilei Internaționale a
Anticorupției, sărbătorită anual la data de 9
decembrie, Direcția Generală Anticorupție,
prin Serviciul Județean Anticorupție Mureș,
în parteneriat cu Universitatea ,,Dimitrie

Cantemir” din Târgu - Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș a organizat și
desfășurat concursul de eseuri intitulat ,,Etica și Integritatea, valori actuale și perspective”.
În cadrul evenimentului au fost prezentate exemple de bune practici în prevenirea
corupției și cele mai bune eseuri de creație
ale studenților și elevilor mureșeni, având
ca scop educarea tinerei generații în spiritul
integrității.
Competiția s-a desfășurat în Campusul
Universității ,,Dimitrie Cantemir” din Tg.
Mureș, fiind prezenți competitori din unitatea de învățământ universitară menționată,

În data de 5 decembrie 2018, poliţiştii Serviciului de Ordine Publică – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, au efectuat o acțiune
pe linia materialelor lemnoase.
Cu acest prilej, la ora 12.30, a fost depistat
în trafic, pe raza localităţii Pietriş, un tânăr
de 19 ani, din comuna Răstoliţa, care conducea o autoutilitară cu care transporta 4 metri steri lemn de foc, din specia fag. În urma
verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat
că materialul lemnos transportat nu corespunde din punct de vedere al cantității și dimensiunilor cu cele specificate în aviz. Prin
urmare tânărul a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 171/2010, iar cantitatea de 4 metri steri,
lemn de foc, din specia fag, în valoare de 520
de lei, a fost confiscată şi predată în custodia
Ocolului Silvic Reghin.

De asemenea, la aceeaşi dată, la ora 13,30
a fost depistat în trafic, pe raza localităţii
Toaca, un bărbat de 37 de ani, din comuna
Hodac, care conducea o autoutilitară cu care
transporta 16,28 metri cubi lemn de lucru
rotund, din specia molid. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că materialul lemnos transportat nu corespunde din
punct de vedere al cantității și dimensiunilor
cu cele specificate în avizul de însoţire. În
urma celor constatate, bărbatul a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 171/2010, iar cantitatea
de 16,28 metri cubi lemn de lucru, din specia molid, în valoare de 5.400 lei, a fost confiscată şi predată în custodia Ocolului Silvic
Reghin.

Material lemnos confiscat

precum și de la Colegiul Economic ,,Transilvania” Tg. Mureș, Colegiul Național ,,Unirea” Tg. Mureș, Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor” Reghin, Liceul Teoretic ,,Bolyai Farkas”
Tg. Mureș.
La finalul competiției, organizatorii au acordat premii câștigătorilor, fiind recompensați

cu diplome și materiale de promovare.
D.G.A. pune la dispoziția cetățenilor un
instrument direct de sesizare a faptelor
de corupție – Call center anticorupție 0
800.806.806.
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Programul farmaciilor cu gardă de noapte în
luna decembrie

Ştiaţi că...?
Agăţarea ciorapilor afară provine dintr-o
tradiţie olandeză conform căreia se punea
mâncare în pantofi pentru măgarii Sfântului
Nicolae. În schimb, acesta lăsa mici cadouri
în pantofi.
Cel mai înalt pom de Crăciun din lume a
fost instalat într-un mall din Washington
în 1950, având o înălţime de 67 m.
Cel mai înalt om de zăpadă construit vreodată măsoară 37,21 de metri înălțime,
conform guinessworldrecords.com. La
construcția lui au lucrat timp de o lună localnicii din Bethel, Maine (Statele Unite ale
Americii) și din orașele vecine. Omul de zăpadă este de fapt o femeie și poartă numele
de Olympia (Olympia Snow-Woman) și are
ochii din ghirlande uriașe, genele din bețe de
schi și buzele din roți pictate în roșu. Omul
de zăpadă are mâinile făcute din arbori de
pin și nasul din morcov de circa 2,5 metri.
Olympia poartă o pălărie uriașă și o eșarfă
lungă, ambele de culoare roșie.
Cercetătorii spun că Moş Crăciun ar trebui să viziteze în jur de 822 de case pe secundă şi să călătorească în sania sa la viteza
de peste 1000 de km pe secundă.
Una din cele mai interesante curiozităţi
despre Crăciun este folosirea ghetuţelor
sau a ciorapilor de Moş Nicolae sau Moş
Crăciun. Acest obicei vine de la legenda a
trei surori care nu aveau niciun fel de zestre
sau avuţie, care ar fi fost ajutate de Moşul ce
le-a umplut ciorăpeii cu monezi de aur.

ANUNŢURI
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

Primele „globuri” de împodobire a brazilor de Crăciun au fost merele, acest lucru
întâmplându-se încă de pe vremea romanilor când copacii erau împodobiţi pentru Saturnalia. Mai apoi, în secolul 15, acest lucru
s-a schimbat, iar brazii au început să fie împodobiţi de luminiţe graţie pastorului protestant Martin Luther, care a avut o revelaţie
când privea cerul printre ramurile unui brad,
văzând lumina stelelor licărind prin aceştia.
Una din cele mai populare colinde în
această perioadă, Jingle Bells, a fost creată
în primă instanţă de americani pentru a
marca Ziua Recunoştinţei. Din 1987 şi până
acum, importanţa colindului s-a schimbat
foarte mult, acesta rămânând acum un adevărat simbol al Crăciunului şi sărbătorilor de
iarnă.
Inițial, Moș Crăciun purta culorile alb,
albastru și verde, însă în 1930, compania
Coca Cola l-a înfățișat pe acesta purtând un
costum roșu. Moș Crăciun nu a avut întotdeauna barbă. Artistul și caricaturistul politic Thomas Nast a adăugat barba și figura
rotofeie în paginile „Harper Weekly” în ultima parte a secolului XIX.
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