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EDITORIAL de Codruta ROMANŢA
zona cartierului Rodnei, dar şi din alte zone
ale oraşului din pricina mucurilor de ţigară.
Şi-am început să fiu mai atentă...
Poţi spune că sunt mici şi neînsemnate, că
nu ar putea avea un impact asupra curăţeniei din oraşul tău, darămite asupra mediului.
Da! E doar o amărâtă de ţigară, însă chiştocul ăla este vizibil şi se numără printre cele
mai multe mizerii aruncate pe stradă. Acum
că zăpada a plecat, mucurile de ţigară apar
asemeni ciupercilor după ploaie. Să nu se
înţeleagă greşit! N-am nimic cu fumătorii,
mai ales că la rândul meu sunt fumătoare (e
drept că abordez alt stil, al ţigărilor electronice). Însă, când văd de exemplu în parc, în
zona spaţiilor special amenajate pentru copii, adulţi care fumează-n perimetrul respectiv, mă irită acest gest. Aşadar atenţie! Legi
în acest sens există! De exemplu, anul trecut

poliţiştii locali din Reghin au aplicat cinci
amenzi pentru fumatul în locurile de joacă
pentru copii, iar amenda este între 100 şi 500
de lei.
Priveşte atent în jurul tău şi ai să vezi la tot
pasul un chiştoc, două, trei... o sută. Priveşte
în jurul tău şi ai să vezi oameni fumând pe
stradă, care după ce şi-au luat doza de nicotină, nu se sinchisesc să arunce restul de la
ţigară la un coş de gunoi. Nu! Îl aruncă în
stradă... E mai lejer, mai la îndemână...
Totul ţine până la urmă de educaţie... Totuşi,
trebuie să ştii că dacă eşti observat de oamenii legii aruncând pe stradă mucurile de ţigară, rişti amendă. Şi nu e chiar mică. Un astfel
de gest te poate costa o amendă între 200 şi
400 de lei. Cu banii aceştia, poţi face fericit/ă,
altceva. Poliţiştii locali reghineni au dat anul
trecut peste 40 de amenzi pentru aruncarea

mucurilor de ţigări pe jos şi totodată au aplicat 11 procese verbale pentru aruncarea ţigărilor pe spaţiul verde.
Ce înseamnă toate aceste amenzi? Faptul că
din nefericire, nu avem grijă de mediul înconjurător, de locul în care trăim, iar asta
aduce consecinţe asupra planetei. Un muc de
ţigară are nevoie de o perioadă cuprinsă între
un an şi zece ani să se dezintegreze, din pricina acetatului de celuloză din care este compus filtrul țigării. O periodă destul de scurtă,
aţi putea spune, însă cu un impact negativ
asupra mediului.
Bine ar fi să ne gândim de două ori înainte de
a face o prostie...
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SOCIAL

Screening oftalmologic pentru copiii de la Grădiniţele din Reghin
Reprezentanţii Vizual Med din Târgu-Mureş au desfăşurat în această perioadă acţiuni de screening oftalmologic la câteva grădiniţe din Municipiul Reghin. Este vorba despre campania intitulată
„Vedere clasă, ochi sănătoşi” pentru depistarea ochiului leneş, mai precis a ambliopiei la copii. O campanie gratuită, binevenită, prin care se încearcă sensibilizarea părinţilor la eventualele probleme de vedere ale copiilor, care depistate din timp pot fi tratate şi să obţinem o vedere bună pentru toată viaţa.
Cu această ocazie a fost lansată şi mascota campaniei, leul Vizu, care are menirea de a face consultaţiile oftalmologice pentru copii mai atractive.

„Observăm dacă sunt ceva tulburări de vedere, ceva probleme la copii, încercând astfel
să excludem ambliopia. Dacă observăm că

sunt ceva probleme, îi chemăm la cabinet şi
vom face acolo o examinare mai completă cu
picături, dilatarea pupilei, refracţie înainte

şi după, observăm dacă au sau nu strabism.
Dacă sunt probleme, prescriem ochelari,
dacă nu, recomandăm control periodic. Factorul genetic este cel mai important, părinţii care au probleme oftalmologice şi poartă
ochelari este indicat să aducă copilul la control. De asemenea telefoanele, televizorul
toate aceste gadgeturi care în ultima vreme
sunt des folosite, ar trebui ţinute mai la distanţă de copii. Important e să ajungă copilul
cât mai repede la control. Noi facem aceste
screening-uri încă de la vârsta de şase luni.
La preşcolari ar trebui făcute obligatoriu,
pentru că în cazul în care copilul nu observă că vede în ceaţă, ei nu ştiu ce înseamnă
vedere clară, în timp ce ei au de fapt dioptri mari la amândoi ochi. Ambliopia, ochiul
leneş, apare când un ochişor are probleme,

iar celălalt funcţionează perfect. În aceste
cazuri copilul nu îşi dă seama decât doar în
situaţia în care îşi acoperă ochiul sănătos ori
când părintele observă că îi fuge ochişorul.
Cumva e obligaţia părinţilor să aducă copiii
la control” a declarat dr. Biro Anamaria.
Aceste sreening-uri au fost de un real folos
în ideea în care mai bine de jumătate dintre
copii au nevoie de consultaţii complete.
Din data de 4 martie, Vizual Med deschide
un punct de lucru şi la Reghin în zona centrală, strada Petru Maior nr. 49.

Bilanţul Poliţiei Locale pentru anul 2018

Codruţa ROMANŢA

Cum a fost anul 2018 pentru Poliţia Locală a Municipiului Reghin? Activitate de prevenţie s-a axat, primordial, pe următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică; curăţenia municipiului;
integritatea semnelor şi marcajelor rutiere; fluidizarea zilnică a traficului rutier în zona celor două treceri de pietoni din apropierea Gimnaziului de Stat ,,Alexandru Ceuşianu“; circulaţia
autovehiculelor de tonaj în afara traseelor stabilite; supravegherea unităţilor şcolare, a parcurilor, locurilor de joacă şi cimitirelor; supravegherea cartierelor şi monitorizarea parcării ilegale pe
domeniul public, a autovehiculelor destinate transportului de marfă şi călători; combaterea cerşetoriei, a comerţului ambulant, identificarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele
de convieţuire socială şi a celor care distrug mobilierul urban; fluidizarea circulaţiei în zona Pieţei Mici în zilele de sâmbătă şi duminică; activitatea comercială pe raza municipiului; regimul
construcțiilor; activitatea de taximetrie.
Biroul Ordine şi Linişte Publică şi Pază
Obiective are cea mai diversificată activitate.
În cursul anului 2018, poliţiştii locali din
cadrul biroului, prin activităţile de patrulare, verificare, control și în relaţiile cu cetăţenii municipiului, au aplicat prevederile
legale şi au urmărit îndeplinirea obiectivelor
specifice, stabilite prin sistemul de implementare a standardelor manageriale, pentru eficientizarea activităţii, în următoarele
direcţii: asigurarea unui climat de siguranță
civică, consolidarea relaţiei polițist local cetăţean, asigurarea măsurilor de ordine și
siguranţă publică, asigurarea măsurilor de
pază a obiectivelor publice, menținerea unui
aspect civilizat al municipiului.
În ceea ce priveşte activitatea de constatare,
agenții de la ordine publică au legitimat 2676
de persoane, au întocmit 942 procese verbale de sancționare contravențională, valoarea
amenzilor aplicate fiind de 89.790 lei. De asemenea au întocmit 1500 Note de constatare,
la regimul parcărilor cu plată ( 90% achitate)
- valoarea tarifelor majorate aplicate fiind de
37.500 lei.
Cele mai multe procese verbale de
sancționare contravențională au vizat salu-

britatea şi menţinerea esteticii municipiului,
aici fiind întocmite 623 de procese verbale de
constatare a contravenției, majoritatea pentru urcare şi staţionare pe trotuare, blocarea
căilor de acces, aruncarea deşeurilor în alte
locuri decât cele destinate, necurăţarea trotuarelor din faţa imobilelor. 51 procese verbale au fost întocmite conform HCL 2/2002
– privitor la activitatea din pieţe pentru staţionarea vehiculelor în alte locuri decât cele
amenajate, lipsa certificatelor de producător,
lipsă preţuri, etc. Alte 66 de procese verbale au fost întocmite pentru refuz legitimare,
conturbarea ordinii şi liniştii publice, cerşetorie, în timp ce 180 de procese verbale au
fost întocmite privind regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare
cu plată din Municipiul Reghin.
S-au efectuat 24 de acțiuni comune cu echipa de ecarisaj, iar în urma folosirii armei cu
tranchilizante, au fost prinși 68 câini. Au
fost înaintate 48 de adrese către Serviciul de
Probațiune Mureș cu orele de muncă efectuate în folosul comunității. S-a intervenit în
372 de cazuri, în urma apelurilor telefonice la
numărul de telefon permanent 0733.079.870.

Constatări contravenţionale
În anul 2018, în cadrul Serviciului de Poliţie
Locală s-au întocmit un număr de 1744 procese verbale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 225.799 lei. Pentru un număr de 1142
de procese verbale, sancţiunea a fost de avertisment, ceea ce reprezintă 65% din totalul
proceselor verbale întocmite.

de circulație soldate cu avarii auto, 3 cu răniri
de persoane și unul mortal. În urma vizionării înregistrărilor video, s-a reușit identificarea autorului unui furt de lemne din spatele
Sălii de sport din Parcul Tineretului.
Poliţia Locală a Municipiului Reghin a reuşit
ca la un număr de şase solicitări venite din
partea cetățenilor, să identifice conducătorii
unor vehicule care au avariat alte autovehicule, în parcări.

Camerele de Supraveghere din
Mopede
Reghin un succes
Poliţia Locală a Municipiului Reghin răspunde şi de Dispeceratul de supraveghere a
municipiului, acesta fiind dotat cu 56 camere
video. Filmările acestora sunt puse deseori la
dispoziţia Poliţiei Municipale când acestea
sunt solicitate, pentru cazuri precum accidente ori furturi.
În cursul anului trecut Poliţia Locală a avut
18 solicitări din partea Poliției Municipale în
vederea soluționării unor fapte penale, surprinse de camerele de supraveghere. Au fost
stocate imagini la un număr de 21 accidente

Poliţia Locală a Municipiului Reghin se ocupă şi de înregistrarea vehiculelor care nu se
supun înmatriculării. În prezent, la nivel de
municipiu sunt înregistrate: 397 mopede, 73
utilaje, 62 căruţe. Astfel, anul trecut s-au înregistrat un număr de 13 mopede și 7 utilaje
agricole. La înregistrare, se întocmeşte un
dosar şi se eliberează certificatul de înregistrare şi numerele de înregistrare. În cursul
anului 2018, au fost radiate nouă mopede.

Acte necesare pentru înregistrarea naşterii
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Mureş
aduce la cunoştinţa persoanelor interesate
informaţii utile cu privire la înregistrarea
nașterii. Declararea şi înregistrarea naşterii
se face în termen de 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi în termen
de 3 zile de la data naşterii, pentru copilul
născut mort (în acest caz, se întocmeşte numai actul de naştere, iar la cerere se eliberează certificat de naştere cu menţiunea „copil
născut mort”). Totdată, înregistrare trebuie
făcută în termen de 30 de zile de la data găsirii, pentru copilul găsit, 30 de zile de la data
întocmirii procesului-verbal de constatatre a
părăsirii, pentru copilul părăsit de mamă în
unități sanitare şi 24 de ore de la data decesu-

lui, pentru copilul născut viu, care a decedat
în decursul primelor 30 de zile de la naștere.
Declararea naşterii se face la Serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor
sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul,
pe baza declaraţiei următoarelor persoane:
oricare dintre părinți, medicul, persoanele
care au fost de faţă la naştere, asistentul social sau după caz, personalul cu atribuţii de
asistenţă socială din unitatea sanitară în care
a avut loc naşterea, orice persoană care a luat
la cunoştinţă despre naşterea copilului.
Documente necesare la înregistrarea actului
de naștere:
certificatul medical constatator al naşterii;

actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de
mamă; certificatul de căsătorie al părinţilor
copilului, în original şi în fotocopie după caz;
declaraţie scrisă și semnată de ambii părinți
cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, în situaţia în care aceștia poartă nume
de familie diferite; declaraţie de recunoaştere, pentru copilul născut din afara căsătoriei, dată în faţa ofiţerului de stare civilă care
înregistrează naşterea, din care să rezulte
după caz şi încuvințarea purtării numelui de
familie pe care îl dobândeşte copilul, cu consimţământul mamei. Recunoașterea se poate
face și în fața notarului public, dacă părintele
care face recunoașterea se află în localitatea

de domiciliu care diferă de locul înregistrării nașterii. De asemenea este nevoie de o
declaraţie cu privire la domiciliul copilului,
în cazul în care părinţii au domicilii diferite;
declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa
expresă a acestora cu privire la completarea
rubricilor din actul de naştere.
În evidenţele Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Mureş sunt în prezent 45 copii care nu
au naşterea înregistrată, din care: câte 1 născut din anii 2013 şi 2014, 2 din anul 2016,
6 din anul 2017, 35 din anul 2018. Pentru
aceste cazuri se fac demersurile procedurale specifice în vederea înregistrării tardive a
naşterilor.
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Atenţie! Cade tencuiala în zona centrală!

OCHIUL MAGIC

Vrei să trăieşti în centrul unui oraş?
Plăteşti pentru asta! Acesta este, să-i spunem, „riscul” de proprietar al clădirii în centrul istoric. Însă, risc au şi ceilalţi cetăţeni,
pietonii ce trec liniştiţi pe trotuar...
Din păcate, o parte dintre clădirile aflate în centrul Municipiului lasă de dorit. Multe dintre faţadele clădirilor din
centrul Reghinului sunt într-o stare avansată de deteriorare,
drept pentru care bucăţi de tencuială sunt gata să cadă, fiind
un adevărat pericol pentru cei care trec pe trotuar. Da, cade
tencuială, punând în pericol siguranţa trecătorilor. Şi nu exagerez deloc când spun asta, având în vedere că recent, eram
la un „click” distanţă de a fi lovită de câteva bucăţi mari după
ce câteva părţi din tencuială s-au desprins de pe o clădire.
Norocul meu a făcut ca în clipa aia să-mi sune telefonul şi
m-am oprit...
E trist, e trist că aceste clădiri aflate în zona protejată a Ansamblului Urban din Centrul Istoric „trăiesc” aşa, arzând
parcă mocnit, la foc mic, fără o intervenţie salvatoare. Au
rezistat sute de ani, iar acum, când am putea să ne mândrim
cu ele, stau tăcute şi-şi plâng amarul. Da, e doar o clădire!
Da, sunt doar bucăţi de cărămidă, dar sunt parte a istoriei
noastre, a trecutului pe care ar trebui să-l ducem cu mândrie
mai departe.
Singurii responsabili de lucrări sunt proprietarii clădirilor,
care trebuie să ia măsuri pentru repararea fațadelor cu probleme. Să presupunem că unii proprietari sunt de bună credinţă, însă problema apare atunci când sunt curţi comune
cu două, trei familii. Conform regulamentului de Urbanism,
toţi locatarii dintr-o curte sunt obligaţi să contribuie pentru
repararea faţadei, chiar dacă proprietatea lor se află în capătul
curţii.
În unele cazuri, atunci când situaţia o cere, singurii care intervin sunt pompierii, solicitaţi în regim de urgenţă. Aceştia
îndepărtează bucăţile periculoase, dar în urmă rămâne tencuiala căzută, pe care nu o mai repară nimeni.
Autorităţile locale cunosc situaţia, aşa că Primăria Munici-

piului Reghin, prin intermediul Poliţiei Locale a trimis proprietarilor de clădiri din zona centrală, numeroase notificări,
însă până acum nimeni nu a solicitat intenţia de intervenţie asupra acestor faţade. Aşa că poliţia locală s-a pus pe dat
amenzi. De ce? Pentru că, după ce i-au somat, oferindu-le
avertismente de nenumărate ori, se pare că proprietarii clădirilor din zona centrală nu s-au obosit să remedieze problema
pentru că avertismentele nu pare să-i fi speriat.
Poliţia Locală a Municipiului Reghin a trimis în ultima perioadă aproximativ 40 de adrese de atenţionare a proprietarilor
de clădiri. Însă e bine de ştiut că au început aplicarea de sancţiuni. „În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1, 2 şi 3 din
Legea nr. 153/2011 – republicată şi actualizată, privind „măsurile de creştere a calităţii arhitecturale – ambientale a clădirilor”, proprietarii clădirilor aflate în stare de degradare care
pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa
populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a
cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea
în construcţii, sunt obligaţi ca din proprie iniţiativă să ia măsuri de efectuare, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum
şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei pe care o deţin”.
Astfel proprietarii locuinţelor situate în zona centrală a municipiului Reghin sunt obligaţi să ia măsuri urgente în vederea executării lucrărilor de reabilitare a clădirii.
Pentru cei care vor să înceapă lucrările, trebuie să ştie că au
nevoie de avize, mai precis autorizaţie de construire. Dacă se
doreşte intervenţia asupra clădirilor situate în zona protejată
Ansamblul Urban „Centru Istoric” şi în zona de protecţie a
monumentelor, trebuie să ştiţi că în conformitate cu art 3 alin
1 lot b din legea 50/1991 republicată şi actualizată, privind

autoritatea executării lucrărilor de construcţii, orice intervenţie asupra imobilului se poate realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor
privind proiectarea şi executarea lucrărilor în construcţii.
Proprietarii care intenţionează să repare faţadele cu probleme, au nevoie de câteva acte şi să informeze administraţia
locală pentru ceea ce urmează să facă. „Dacă ne referim
strict la reparaţii, fără modificări de culoare, material, formă,
acestea se pot executa şi fără autorizaţie în baza unei cereri
depusă la sediul primăriei. Noi le dăm răspuns, dar trebuie
depus un memoriu, un plan de situaţie, acte de proprietate”
spune arhitectul Municipiului Reghin, Dorin Cazan.
Mare atenţie! În cazul unor accidente şi prejudicii produse
terţilor, datorate stării avansate de degradare a clădirii a cărui
proprietar sunteţi, vă faceţi răspunzători şi veţi fi sancţionaţi
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Ba mai mult, există deja o hotărâre de Consiliu Local care
prevede impozite de 500% pentru proprietarii de clădiri şi
terenuri care nu respectă normele în vigoare şi nu-şi întreţin
proprietăţile.
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Schimbare de conducere la Kastamonu România SA
Kastamonu Romania SA anunţă printr-un comunicat de presă, schimbarea conducerii. Redăm mai jos întreg comunicatul.

Comunicat de presă
Începând cu data de
7 februarie 2019 Radu Corăbian
preia funcția de Director General
al Kastamonu România SA
Esat Özoğuz, care a deținut această funcție
din septembrie 2011, își continuă cariera în
cadrul grupului ca Director General al Kastamonu Italia. Numirea în funcție a avut loc
la sediul companiei din Reghin, în prezența
Președintelui Consiliului de Administrație
al grupului Hayat, Ahmet Yahya Kığılı și
a CEO-ului grupului Kastamonu, Haluk
Yıldız. Radu Corăbian s-a alăturat echipei
Kastamonu România în anul 2011, deținând
de atunci funcția de Director Vânzări și
Marketing. Înainte de aceasta, a acumulat
o experiență de peste 12 ani în domeniul
producției de mobilier și producției plăcilor
pentru industria mobilei, în cadrul diviziei
de Vânzări.
De-a lungul celor 8 ani în care Radu Corăbian a condus departamentul de Vânzari și
Marketing al companiei, Kastamonu România a devenit una dintre cele mai bine cotate companii din sectorul plăcilor pe bază de
lemn din țară și regiune.
Haluk Yıldız:
„Istoria Kastamonu România a început în
1998, cu mai mult de 20 de ani în urmă.
Aceasta este prima investiție a grupului înafara Turciei. În acești ultimi 20 de ani, am
avut și obstacole în drumul nostru, dar am
trecut cu bine peste ele și astăzi reușim să
oferim calitate și să fim competitivi, atât pe
partea de fețe de uși, cât și la PAL melaminat
și blaturi de lucru.
Am început investiția de aici cu mulți angajați
turci, dar numărul lor a scăzut odată cu trecerea timpului. Păstrând aceeași direcție, mă
bucur să vă spun că ne aflăm într-un moment de mare schimbare, o premieră chiar
pentru grupul nostru – Directorul General

al companiei este de astăzi un cetățean al
țării în care se desfășoară activitatea și nu un
cetățean turc.
Domnul Özoğuz, care a condus Kastamonu
România aproape 8 ani – un record de longevitate ca Director General aici – va conduce de astăzi Kastamonu Italia. Îi mulțumesc
pentru efortul depus și îi doresc succes și putere de muncă în continuare.
Domnul Corăbian preia de astăzi
responsabilitățile funcției de Director General și sunt convins ca va stabili un nou record
de longevitate. Avem aici o echipa bună de
profesioniști, care lucrează armonios împreună. Îi rog pe toți să îi acorde tot sprijinul
noului Director General și să ne asigurăm că
vom deveni tot mai buni și mai performanți
în fiecare an.”
Radu Corăbian:
„Sunt onorat să preiau conducerea Kastamonu România SA. Compania noastră se

află în momentul de față pe primele locuri
pe multe dintre piețele pe care activăm,
poziție pe care dorim să o menținem și chiar
să o îmbunătățim acolo unde este posibil.
Acest lucru nu este realizabil decât prin implicarea întregii echipe de management în
îmbunătățirea proceselor și dezvoltarea produselor, în așa fel încât să oferim clienților
noștri calitate la un preț corect, cu maximă
eficiență.
Îi mulțumesc domnului Esat Özoğuz pentru tot ce a făcut pentru Kastamonu România. Datorită efortului său, preluarea acestei
funcții este un job mult mai ușor pentru
mine acum, decât a fost pentru dânsul în
2011.
Mulțumesc deasemenea și conducerii grupului pentru încrederea acordată și vreau să
îi asigur pe toți colegii mei din cadrul Kastamonu România că voi face tot ce îmi stă în
putință pentru a garanta stabilitatea și dezvoltarea continuă a companiei, respectând
misiunile și valorile grupului Kastamonu.”

Despre Kastamonu România
După peste 20 de ani de investiții continue,
Kastamonu România se poate mândri astăzi
cu o platformă industrială de prelucrare a
lemnului modernă și complexă, cu o poziție
recunoscută la nivel regional în rândul producătorilor de PAL brut, melaminat și blaturi de lucru, iar la nivel mondial în rândul
producătorilor de fețe de uși din HDF texturat. Compania este rezultatul de succes al
unui plan de investiții impresionant, atât din
punct de vedere financiar, cât și uman, care
a fost demarat în 1998, când fabrica din Reghin a fost preluată de către Kastamonu Entegre – cel mai mare trust turcesc din industria lemnului și unul dintre jucătorii de top la
nivel mondial în acest domeniu.
Pe platforma de la Reghin funcționeaza o linie de producție pentru PAL cu o capacitate
de 500.000 de metri cubi pe an, trei linii de
melaminare cu o capacitate de 27.000 000
de metri pătrați pe an, o linie de impregnare
hârtie cu o capacitate de 50.000.000 de metri pătrați pe an, o linie de producție blaturi
de lucru cu o capacitate de peste 200.000 de
bucăți pe an, două linii de producție fețe de
uși cu o capacitate de peste 17.000.000 de
bucăți pe an și o unitate de producție foi de
uși cu o capacitate de peste 100.000 de bucăți
pe an.
Forța de muncă locală cu tradiție în exploatarea și industrializarea lemnului, coroborată
cu potențialul financiar semnificativ al grupului Kastamonu, facilitează pentru Kastamonu România abordarea unei game variate
de produse, răspunzând cu eficiență maximă
nevoilor consumatorilor și fiind un partener
de bază pentru producătorii de mobilă și distribuitorii de materiale destinate industriei
mobilei.

Elevii de la Lucian Blaga au absolvit cursul de ghid turistic

Mai mulţi elevi de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin au participat la un
curs de formare, intitulat „Vrei să fii ghid turistic la Castelul din Brâncoveneşti” destinat
elevilor din clasele IX – XII.

Cursul s-a desfăşurat în perioada 10 – 15 februarie şi a adunat la un loc aproximativ 30
de elevi, doritori să absolve acest curs. Cursul
face parte dintr-un concurs naţional intitulat
„Adoptă un obiectiv turistic”, concurs la care

Liceul Lucian Blaga a mai participat şi anul
trecut.
„Am format câţiva voluntari care vor să devină ghizi turistici la Castelul din Brâncoveneşti. Am început cu o parte istorică unde
a fost prezentat castelul din acest punct de
vedere, cât şi arhitectural. Am avut invitaţi,
am vizitat centrul de Informare Turistică din
Reghin unde ni s-a prezentat Dieta Transilvană şi Baronul Kemeny Janos. Astăzi îl
avem invitat pe arhitectul Klaus Birthler,
care va prezenta castelul din punct de vedere
arhitectural. S-a discutat în cadrul cursului
despre comunicarea eficientă, despre prezentarea castelului în mai multe limbi” a precizat
profesorul Székely Rozalia, coordonator al
proiectului.
Elevii înscrişi la acest curs au susţinut şi un
examen în urma căruia au primit diplome.
„Cei care învaţă toată prezentarea vor primi
diplomă care atestă faptul că pot deveni ghizi
ai acestui castel, iar cei care au absolvit parţial, mai precis cei care nu au reuşit să înveţe
toată prezentarea primesc o diplomă de par-

ticipare. Proprietarii castelului sunt fericiţi că
îi ajutăm în acest fel, iar ei ne ajută cu ce pot”
spune Székely Rozalia, profesor de istorie şi
limba engleză şi coordonator de proiect.
Arhitectul Klaus Birthler a vorbit elevilor,
doritori să devină ghizi turistici despre patrimoniu, dar a şi oferit diplome elevilor care
au susţinut prezentări în mai multe limbi,
prezentări legate bineînţeles de Castelul din
Brâncoveneşti. „Motivul pentru care mă aflu
astăzi aici este ca elevii să fie răsplătiţi pentru munca pe care au depus-o. Să le prezint
importanţa patrimoniului construit pentru
viitor. Patrimoniul construit nu ţine neapărat
doar de trecut, ci este o chestiune de identitate locală şi o chestiune de viitor pentru că
patrimoniul este văzut ca o resursă inepuizabilă dacă ştim să-l folosim bine. Pentru mine,
cel mai impresionant lucru pe care l-am aflat
despre acest castel este că aici exista un centru cultural, un cerc literar ” a precizat Klaus
Birthler, arhitect.
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Milvus a lansat Proiectul „Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369” în parteneriat cu PROPARK –Fundaţia pentru Arii Protejate. Este
vorba despre un proiect amplu ce prevede realizarea unui plan de management pentru mai multe arii protejate Natura 2000 de-a lungul râului Mureş, de la Deda până la Iernut, pe o distanţă de
mai bine de o sută de kilometri. Proiectul are o durată de 36 de luni şi este finanţat prin Programul Operaţional Insfrastructura Mare.
Scopul proiectului este de a asigura un management eficient al ariilor naturale pentru protejarea biodiversităţii din zonele vizate prin realizarea unui plan de management, cartarea mediului
fizic, cartarea şi evaluarea stării de conservare a siturilor, elaborarea de studii, creşterea gradului de conştientizare, dar şi informarea strategică a vizitatorilor din localităţile de pe raza ariilor
protejate Natura 2000.
„În toată această perioadă vom lucra cu specialiştii noştri pentru a număra, carta şi a
vedea exact câte specii şi câţi indivizi din fiecare specie au mai rămas pe râul Mureş. Asta
înseamnă că noi vom lucra în permanenţă pe
teren în toate anotimpurile. Asta este doar o
parte din ceea ce vom face în următorii trei
ani pentru că vom lucra foarte mult şi cu comunităţile. Am vrea să facem comunitatea
să devină mai conştientă că râul Mureş este
dătător de viaţă, din el bei apă, dai apă la animale, îţi stropeşti grădina. Dacă nu avem grijă de el, avem mari şanse ca în anumite zone
unde există bălţi umede, să sece. Lucrând cu
comunităţile înseamnă că vom face foarte
multă educaţie, pentru că dacă atragi un copil înspre natură, va merge acasă şi le va vorbi părinţilor, iar ei la rândul lor îşi vor aduce
aminte din discuţii de perioadele în care se
putea trăi în armonie cu natura. Pentru că
nu se arunca pe râul Mureş punga de plastic.
Vom face activităţi prin intermediul orelor
non-formale de educaţie durabilă unde le
vom vorbi despre peşti, păsări, natură. Vom
scoate un manual despre natură cu jocuri, cu
activităţi, disponibil profesorilor care vor să
facă educaţie de acest fel” spune Iulia Vizi,
eprezentanta Grupului Milvus.
Iniţiatorii proiectului au în vedere informarea, conştientizarea şi educarea locuitorilor
din zonele protejate prin campanii specifice, educaţie durabilă în şcoli, tabere pentru
elevi, întâlniri cu pescarii şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale. „Vom avea întâlniri pu-

blice pentru că vom lucra în primul rând cu
primarii, să vedem ce se întâmplă, ce au în
zona respectivă. Va rezulta un plan de management, mai precis un document prin care le

vom spune că aici nu e voie să dai autorizaţii
să se scoată pietriş, aici nu mai e voie la pescuit. Asta înseamnă un plan de management,
să spui care sunt zonele de risc, care sunt spe-

indicaţii despre cum să pună mâna pe acel
animal. Reprezentanţii Centrului vor încerca să acţioneze în regim de urgenţă, să vă
pună în legătura cu medicul voluntar din
zona respectivă ori dacă nu, veţi fi rugaţi să
trimiteţi animalul la Târgu-Mureş. „Deseori
oamenii trimiteau aceste animale la grădinile
zoologice. Acest Centru este un fel de Spital
al animalelor sălbatice. Nu suntem finanţaţi.
Facem asta din bani proprii. De exemplu Pasărea ajunge la Târgu-Mureş, Gyuri o duce
la doctor, apoi o ducem la Sânsimion unde
avem voliere foarte mari, unde zboară, se recuperează, apoi o eliberăm în natură. Păsările au o şansă dacă ajung la noi.” spune Iulia

Vizi.
Anul trecut Centrul a primit 1500 de apeluri
din toată ţara, aproape 180 de păsări primite
pentru reabilitare în Târgu-Mureş şi Sânsimion pentru care s-au folosit peste două tone
de mâncare. Un exemplu recent este cazul
unui uliu păsărat plin cu lipici. Acesta a fost
găsit în Oradea într-un ţarc de câini cu aripile pline de lipici, probabil de la o capcană de
şoareci. Acesta a fost salvat de o femeie care
a contactat Asociaţia Milvus, iar pasărea a
fost adusă la Târgu-Mureş. Din păcate, a fost
nevoie ca uliului să i se scurteze aripile, însă
acesta s-a recuperat foarte bine astfel încât au
fost necesare doar câteva zile pentru ca pasărea să fie eliberată. „În ultima lună a anului,
am primit şapte cazuri noi: un ciuf de pădure
şi un uliu păsărar cu aripi rupte, un huhurez

ciile pe cale de dispariţie, unde trebuie lucrat,
unde trebuie intervenit ori restaurată o salcie
şi aşa mai departe. Vom avea întâlniri cu pescarii şi vom merge în acele locuri în care este
voie să se pescuiască şi unde nu” a precizat
Iulia Vizi.
Activităţile de informare vor continua chiar
şi la sărbătorile satelor, ale comunelor unde
reprezentanţii Milvus vor fi prezenţi pentru
a purta discuţii cu oamenii. De asemenea, se
vor monta panouri informale pe Râul Mureş
prin care le vor transmite cetăţenilor ce se
găseşte în apă, la ce să fie atenţi. În ceea ce
privesc activităţile dedicate copiilor, realizatorii proiectului îşi doresc să-i facă pe cei
mici să înţeleagă faptul că râul Mureş nu este
doar pentru scăldat, ci este şi un loc pe care-l împărţim cu peşti, mamifere, care pot
fi văzute, admirate şi pe care îşi doresc să le
menţină în habitatele lor. „În ceea ce priveşte
educaţia copiilor, celor mici le sunt pregătite
tabere, unde timp de o săptămână vor dormi
în saci de dormit în iurte, în încercarea de
a fi cât mai aproape de natură. În fiecare zi,
în cadrul acestei tabere vor exista activităţi,
excursii. Poluarea apelor au ca și cauză lipsa staţiilor de epurare, prin îngrăşămintele
chimice utilizate în agricultură, staţiile de
sortare a balastrului, capturarea şi uciderea
speciilor de peşti protejate, lipsa arborilor
de pe malul râului şi a pârâielor, exploatarea
pietrişului, desecarea zonelor umede”.

Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice – Spitalul
Animalelor

În Târgu-Mureş există de aproximativ nouă
ani un Centru de Reabilitare a Animalelor
Sălbatice, fiind printre puţinele existente în
ţara noastră. Astfel de Centre mai există în
oraşe precum Bucureşti, Zărneşti şi Neamţ.
Centrul are un coordonator, care se ocupă
de primire, hrănire şi telefonul verde - Sajnár
Gyorgy şi un medic veterinar Borka Levente,
se ocupă de patologia şi chirurgia animalelor
sălbatice: păsări, mamifere şi chiar ţestoase.
Există un număr de telefon 0722.533.816 la
care orice persoană care găseşte un animal
rănit, poate suna pentru a comunica locul
şi să trimită o fotografie pentru a se putea
identifica specia şi bineînţeles vor primii

Tot mai puţini pescărei negri
În fiecare an în luna ianuarie se numără
pescăreii. Cu fiecare an care trece se înregistrează din ce în ce mai puţini pescărei negri
(mierla de apă) în defileul Mureşului Superior. Între Topliţa şi Deda, cei 11 voluntari Milvus au numărat doar 143 de pescărei, iar asta
în condiţiile în care în anii 2000 se înregistra
un număr dublu de păsări.
„Aceste păsări sunt foarte frumoase, negre
cu o pată albă. Sunt un foarte bun indicator
al stării de sănătate a râurilor şi a pâraielor
din zona în care trăiesc pentru că ele mănâncă acele nevertebrate care sunt foarte hrănitoare, care oxigenează apa. Sunt păsări care
trăiesc pe pârâiele de munte, au cuiburi în
rădăcini, însă iarna coboară pe râurile principale pentru că nu îngheaţă. Le poţi vedea
pentru că stau pe gheaţă şi când le este foame

intră în apă” precizează Iulia Vizi.
Nu se cunoaşte exact cauza acestei descreşteri populaţionale. Construcţiile hidrotehnice de pe pârâiele care se varsă în râul Mureş,
ar putea determina o schimbare în numărul
acestor păsări. „Însă nu doar pârâiele s-au
schimbat în ultimii ani, modul în care sunt
gestionate pădurile şi afluenţa construcţiilor
din zonă contribuie semnificativ la schimbările habitatelor din zonă. Pe lângă faptul că
am stricat habitatele şi apar din ce în ce mai
multe gunoaie şi cabane în locuri în care nu
ţi-ar trece prin cap că ai găsi aşa ceva, care
poluează până la urmă. Acest trend descendent al numărului pescăreilor negri înseamnă că avem probleme şi trebuie să avem mai
multă grijă de natură” adaugă Iulia Vizi.

mare şi un huhurez mic cu probleme la aripi,
o strigă şi o cucuvea slăbite, un şoim călător
care a supravieţuit unei operaţii, dar care a
decedat din cauza unei infecţii fungice. În
decembrie anul trecut am primit 28 de apeluri din mai multe judeţe” spune Iulia Vizi.
„Multe apeluri vin şi din zona Reghinului
din acest motiv este bine ca oamenii să ne
cunoască şi să ştie că pot apela cu încredere
la noi. Primăvara abundă căprioarele aduse
la centrul nostru. Oamenii salvează căprioarele degeaba pentru că din moment ce omul
a atins puiul de căprioară, mama nu îl mai
primeşte. Asta este marea problemă. Tocmai
din acest motiv, dacă nu sunt rănite ar fi bine
să le lăsăm acolo unde le găsim, în natură
pentru că acolo este locul lor”.

Aplicaţia pentru mobil
„Păsările la îndemâna ta”
Asociaţia Grupul Milvus îşi doreşte ca în
acest an să pornească un proiect, ce are în
vedere o aplicaţie pentru mobil ce va putea
fi descărcate din Google Play cu denumirea
„Păsările la îndemâna ta”. O astfel de aplicaţie
este o unealtă ideală pentru copii şi de ce nu,
chiar şi pentru adulţi. Preţul pentru aplicație
re ridică la aproximativ 5000 de euro. „Va fi
realizată în cursul acestui an, iar asta înseamnă că prin intermediul telefonului mobil o să
putem recunoaşte orice tip de pasăre pe baza
culorii, mărimii, a zonei în care se găseşte.

Vor fi şi jocuri, dar în acelaşi timp vom avea
oportunitatea de a le auzi cântul învăţândune să fim mai aproape de natură” spun reprezentanţii Grupului Milvus. Tocmai din acest
motiv, doritorii şi iubitorii de păsări sunt rugaţi să doneze cei 2% din impozitul pe venit.
„Vrei să devii un bun cunoscător al păsărilor?
Redirecționează cei 2% din impozitul pe venit și ne ajuți să lansăm primul app pentru
telefon despre păsări din România”. Data limită: 15 martie 2019!
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Demararea activității de analize medicale din cadrul proiectului” DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!” Deda
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care
există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai
puțin dezvoltate
Titlul proiectului”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353

Comunicat de presă

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic
Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor
în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă: demararea activității de analize medicale din cadrul
proiectului
”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
Începând cu data de 15.02.2019 se vor realiza analizele medicale pentru persoanele selectate în grupul țintă în cadrul
proiectului “DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE
!”, Activitatea A 4. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii în cadrul Centrului comunitar de servicii integrate, Subactivitatea: SA 4.2. Setarea, organizarea, acreditarea și furnizarea serviciilor integrate în cadrul Centrului comunitar de
servicii.
Centrul medical Top Med, va realiza următoarele seturi de
analize:
Pentru 178 persoane de gen FEMININ: Hemoleucograma
complete, VSH, TSH, FT4, Uree serica, Creatinina serică,
GOT, GPT, GAMA GT, Glicemie, Acid uric seric, Coleste-

rol seric, Trigliceride service, HDL colesterol, LDL colesterol, Examen sumar de urină și sediment urinar, Calciu seric, Magneziu, Sideremie, Factor reumatoid, Fibrinogen,
Fosfataza alcalină, C A-125, Consultație Endocrinologie,
Consultație Ginecologie, Ecografie ginecologică, Examen
Babeș-Papanicolau, Consultație Medicină internă, Ecografie abdominală, Consultație Neurologie, Consultație Oftalmologie, Consultație Cardiologie, EKG, Ecocardiografie,
Consultație Psihiatrie, Consultație Medicină internă.
Pentru 211 persoane de gen MASCULIN: Hemoleucograma complete, VSH, Glicemie, Acid uric seric, Uree serică,
Creatinina serică, GOT, GPT, GAMA GT, Colesterol seric,

februarie 2019
Trigliceride serice, HDL colesterol, LDL colesterol, Examen
sumar de urină și sediment urinar, PSA, Bilirubina totala,
Bilirubina directă, Factor reumatoid, Fibrinogen, Fosfataza lacalina, Consultație Cardiologie, EKG, Ecocardiografie,
Consultație Urologie, Ecografie renală, Consultație Neurologie, Consultație ORL, Consultație Medicină internă, Ecografie abdominală, Consultație Oftalmologie, Consultație Psihiatrie, Consultație Medicină internă.
Pentru 176 persoane masculin/feminin SUB 18 ANI: Proteine totale, Calciu seric, Magneziu, Sideremie, Hemoleucograma completa, VSH, Exudat faringian, Exudat nazal,
Examen sumar de urină și sediment urinar, GOT, GPT, Uree
serica, Creatinina serica, Glicemie, Consultație Pediatrie,
Consultație Cardiologie, EKG, Ecocardiografie, Consultație
Oftalmologie, Ecografie abdominală, Consultație Neurologie, Consultație ORL, Consultație Psihiatrie, Consultație
Medicină internă, Examen psihologic.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:
3.759.666,48lei;
Valoarea cofinanţării: 636.839,54
Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect
telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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Seminţe libere pentru iubitorii de seminţe tradiţionale

Codruţa ROMANŢA

Începutul lunii februarie a debutat cu un eveniment dedicat iubitorilor de seminţe. Muzeul Etnografic a găzduit ediţia a III-a a „Seminţelor Libere”, un bun prilej de a face schimburi, de a ne
apropia de natură, de a fi în comunitate având ca scop promovarea seminţelor tradiţionale.

„... Seminţele ne adună laolaltă, ne fac oarecum să ne gândim la viitorul

nostru şi al copiilor. Pentru mine grădina nu este doar un loc de undemi procur mâncarea, ci este şi un loc în care mă regăsesc pe mine, să mă
gândesc că viaţa din grădină e mult mai mult decât mâncarea pe care o
punem în farfurie” Răzvan Ilieş.

Prezenţi au fost şi începători, dar şi cunoscători în ale grădinăritului, motiv pentru care
cei care au avut nevoie au primit şi sfaturi de
la cei care au deja un nivel de cunoaştere în
acest domeniu. Cu fiecare ediţie, interesul
pentru acest eveniment este în creştere, atât
din privinţa vizitatorilor, cât şi a invitaţilor.
Totodată, interes le-a fost acordat şi celor
mici, care au dorit să-şi însoţească părinţii la
acest eveniment, fiindu-le puse la dispoziţie
diferite ateliere creative pe bază de seminţe.

„De fiecare dată am încercat să avem un loc
unde copiii să fie bine-veniţi pentru că de
multe ori părinţii îşi găsesc, să-i spunem aşa,
o scuză, de a nu participa la anumite evenimente pe motiv că cei mici nu au răbdare,
aşa că punem la dispoziţie activităţi pentru
copii” spune Cristian Man, unul dintre organizatorii „Seminţe Libere” la Reghin.
„Oferim seminţe din surplusul pe care îl
avem, seminţe pe care le cultivăm în grădina proprie, fiecare aduce de acasă din surplusul pe care îl are: butaşi, seminţe de flori,
de legume, de plante de apartament, chiar şi
arbuşti” spune Răzvan Ilieş, organizator al
„Seminţe Libere” la Reghin.
În cadrul evenimentului au vorbit Adina M.
Moise, iniţiatoarea proiectului „Seminţe Libere” la nivel naţional, care în discuţiile sale
a pus accent pe importanţa băncilor de seminţe. „Pentru că „Seminţe Libere” creşte,
am fost văzuţi şi avem sprijin de la o asociaţie internaţională a salvatorilor de seminţe
Arche Noah, care a avut încredere în noi şi
o să fie lansată în curând în Bucureşti prima
bancă de seminţe din România, bancă de seminţe a comunităţii. Vom face ateliere, vom
învăţa pe cei interesaţi cum să se iniţieze o
bancă de seminţe şi cum să o dezvolţi”.

Case naturale cu soţii Németh
Soţii Németh, János şi Maria i-au „introdus”
pe cei prezenţi în lumea caselor naturale. Cei
doi, au renunţat după 35 de ani la viaţa de
oraş pentru a trăi mai aproape de natură,
într-un aşa zis colţ de rai, pe Valea Târnavei
Mici, aproape de Sovata. Locuiesc în pădure, sunt aproximativ trei kilometri de prima

localitate, într-un stil minimalist. Németh
János este beneficiarul unei case naturale,
este consultant în acest domeniu, oferindule celor interesaţi informaţii, sugestii pentru
construirea unei astfel de case. „Nu vreau să
conving pe nimeni, ci vreau să arăt că după
35 de ani de experienţă la oraş, s-ar putea
ca pentru unii să fie o eliberare, să le fie mai
bine. Încerc să ajut oamenii să înţeleagă ce
este o casă ecologică pentru că din punctul
meu de vedere diferă de ceea ce înseamnă o
construcţie convenţională, diferă ca şi mentalitate. Sunt construcţii prin intermediul
cărora familia noastră simte că s-a eliberat
de stres și de sistem. Le povestim oamenilor
că se poate pentru că e mai bine, mai sănătos, chiar mai ieftin decât cu ceea ce suntem
obişnuiţi. Casele naturale au durabilitate, dar
şi calitate. Nouă ne-a schimbat viaţa în bine
din punct de vedere al sănătăţii, al fericirii” a
spus Németh János în cadrul evenimentului.

Reghinul compostează
Există agricultori şi grădinari, care folosesc
compostul pentru că refuză să aplice îngrăşăminte chimice. Din acest motiv, Răzvan Ilieş
şi Cristian Man s-au hotărât să demareze un
proiect care să-i facă pe reghineni şi nu numai să adune resturile menajere biodegradabile pentru a le transforma mai apoi în compost, fertilizând solul într-un mod natural.
În viitorul apropiat vom avea posibilitatea de
a da mai departe resturile menajere degradabile spre a fi compostate.
Cum? Cei doi sunt printre fericiţii câştigători
ai campaniei „Cinstim Binele” care sprijină iniţiativele de bine. Reghinenii au câşti-

gat zece mii de euro, iar cu suma câştigată
îşi doresc să cumpere biciclete electrice, de
care se vor folosi pentru a transporta deşeurile, dar şi să promoveze proiectul. „Vrem
să adunăm resturile menajere compostabile
şi biodegradabile din gospodăriile cetăţenilor din municipiul Reghin şi să realizăm îngrăşământ natural. La început ne gândim să
facem acest lucru cu cei care sunt conştienţi
de problema deşeurilor şi ulterior vom face
o campanie de informare prin care să-i convingem pe oameni că e o procedură bună să
facem îngrăşământ decât să ducem deşeurile
la groapa de gunoi. Vrem să facem transportul deşeurilor cu bicicleta, să avem un impact
cât mai redus asupra mediului. Locul de depozitare încă nu este stabilit, dar suntem în
căutarea lui, motiv pentru care sperăm ca şi
autorităţile locale să ne sprijine pe această
temă pentru găsirea unui loc care să respecte toate normele în vigoare. Este un proiect
pentru comunitate prin care dorim să ridicăm nivelul de conştientizare a problemelor
legate de mediu şi de modul în care trăim, de
impactul negativ pe care-l avem asupra mediului. Să lăsăm pentru cei care vin în urma
noastră un mediu bun şi poate mai bun decât
am avut noi. Asta nu înseamnă că este un îngrăşământ bio, dar nu e ca şi cum ai pune îngrăşământ chimic, rezultatul fiind o mâncare
mult mai bună decât ce cumperi din magazin” spune Răzvan Ilieş.
Răzvan îşi doreşte să-i înveţe pe cei din jurul
lui să facă îngrăşământ natural din deşeurile
adunate în bucătărie. Se poate folosi aproape
orice rezultă din bucătărie. „Dar mai bine îţi
zic ceea ce nu merge. Nu merge mâncarea
gătită, serveţele care au fost folosite la ştergerea anumitor substanţe chimice pentru că
acele chimicale se vor afla în compost” adaugă Răzvan Ilieş.
Prin acest proiect se doreşte valorificarea
compostului pentru a avea sustenabilitatea
proiectului, de pe urma căruia să obţină venituri pentru a putea susţine în continuare
activitatea. „Nu o vom face pentru profit,
ci pentru susţinerea proiectului” subliniază
Răzvan.

”#Book – Faces” – Concurs de fotografie creativă
Biblioteca Județeană Mureș te invită să fii
creativ. „Noi venim cu cărțile, pe tine te
așteptăm cu o fotografie inedită, în care să
completezi o parte a feței sau a corpului tău
cu o copertă corespunzătoare, astfel încât să
semene cât mai mult cu realitatea. Biblioteca
noastră îți stă la dispoziție cu zeci de mii de
volume, astfel încât să poți găsi cartea potrivită pentru tine. O parte distractivă a concursului ar putea fi chiar căutarea cărții. Intră
în jocul nostru, distrează-te și arată-ne că ne

eşti alături. Cele mai reușite fotografii vor fi
premiate” spun organizatorii.
Concursul are două secțiuni, adresându-se
copiilor cu vârsta între 6-14 ani și pentru
persoane peste 14 ani. Fotografiile trebuie
însoţite şi de câteva date precum numele și
prenumele; numărul de telefon; vârsta. Fotografia trebuie trimisă pe adresa de e-mail
a bibliotecii: informare@bjmures.ro, până la
data de 5 aprilie 2019. Toate fotografiile trimise, care sunt în conformitate cu cele câteva

reguli pe care organizatorii le-au stabilit, vor
fi jurizate și premiate. De asemenea, acestea
vor fi expuse la două dintre secțiile bibliotecii, secția pentru copii și secția de literatură.
Nu vor intra în concurs fotografiile care vor
fi prelucrate în programe de editare foto. Numărul fotografiilor trimise de fiecare persoană înscrisă este nelimitat. Fotografia să aibă o
rezoluție optimă pentru a fi listată.
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Balul Însuraţilor - poartă între trecut şi prezent

9
Codruţa ROMANŢA

Balul Însuraţilor de la Reghin, organizat de familia Gliga a ajuns în acest an la ediţia a XII-a. Un eveniment care din anul 2010 este marcă înregistrată
Când vezi în jurul tău atât de mulţi oameni purtând costumul popular, te încearcă o emoţie. O emoţie a trecutului, a prezentului.

„... Au fost câteva persoane care au venit pentru prima dată, după ce au

văzut la televizor sau pe internet acest eveniment, însă au recunoscut că
doar în sală le vibrează inima, sufletul, pentru că pe viu e cu totul altfel
să trăieşti evenimentul. Am ascultat cu mare atenţie melodiile populare
pentru că atâtea mesaje de suflet are cântecul popular, încât eu nu pot
să exprim ceea ce au exprimat oaspeţii noştri în această seară. Mai mult
decât să transmiţi românului mesaje de unire, de bunăstare, de fericire,
dacă îi vezi pe alţii cum se bucură şi te bucuri şi tu alături de ei, atunci
chiar sunt o familie fericită „ Gliga Vasile Ghiorghe.
Câteva sute de persoane au ales la începutul
lunii februarie să petreacă româneşte, să îmbrace costumul popular şi să spună o poveste. O poveste a iubirii, căci despre asta a fost
vorba la această ediţie a Balului Însuraţilor,
despre dragoste și căsătorie.
Deschiderea evenimentului a fost făcută de
preotul Dimitrie Gherman, dar nu înainte
de a aduce mulţumiri organizatorilor şi de
a-i felicita pe cei prezenţi pentru frumuseţea costumelor purtate „Din lada de zestre
a neamului nostru, aţi scos acum costumele acestea, care vă fac atât de frumoşi. Nu vă
închipuiţi cât sunteţi de frumoşi pentru noi,
pentru oameni şi pentru Dumnezeu” a spus
preotul Dimitrie Gherman.
Inviţaţii au fost întâmpinaţi aşa cum se cuvine, cu pâine şi cu sare, în acest an, grupul de
la Ibăneşti având această misiune de primire
a participanţilor.
Cel care a primit frâiele prezentării evenimentului a fost artistul Ovidiu Purdea Someş, care a precizat în deschidere faptul că
„Nu există costum popular în sală care să nu
aibă semnul tricolorului, iar cea mai frumoasă declaraţie de dragoste pentru un român
este „dacă ar fi să mă mai nasc odată, aş vrea
să fiu un tricolor uitat în munţii Apuseni.”
Tema ediţiei din acest an a fost dragostea.
Dragostea împlinită cu tot ce înseamnă ea
peţit, nuntă, însurat, dar şi cu momente care
dau fiori şi culoare ceremonialului: grăitori,
mersul pe vedere şi chemători”. Îl aprobăm
pe Ovidiu Purdea Someş, şi-l cităm „Balul
Însuraţilor este un eveniment despre care
vorbeşte o Românie întreagă”. Şi nu spun asta
în van, ci acest lucru se datorează participanţilor veniţi din toate colţurile ţării, reprezentanţi ai localităţilor precum Hodac, Ibăneşti,
Deda, Solovăstru, Răstoliţa, Petelea, Sâncrai,

Ulieş, Suseni, Brâncoveneşti, Vătava, Dumbrava, Bistra Mureşului, Sărmaş – Harghita,
Reghin, Târgu-Mureş, Sovata, Topliţa, Gheorgheni, Sibiu, Sighişoara, Braşov, Alba Iulia,
Bistriţa, Maieru, Deva, Bucureşti.
Voia bună a fost adusă de tradiţiile şi costumul popular. Nu a lipsit nici în acest an
Cartea de Onoare aflată la intrarea în sala de
bal, carte în care cei prezenţi au putut nota
gândurile şi impresiile.
Un loc special în cadrul Balului Însuraţilor
l-au avut ca de fiecare dată, meşterii populari, cei care sunt legătura cu pământul, care
au adus cu ei energia de acasă, motiv pentru
care cei prezenţi le-au putut admira şi chiar
cumpăra lucrările realizate de mâini iscusite:
ii, costume populare, linguri de lemn, covoare, ştergare şi alte obiecte specifice satului
românesc.
Nu putem uita de Orchestra Casei de Cultură „Eugen Nicoară” ce a avut şi de această
dată un rol important în cadrul evenimentului, susţinând acompaniamentul artiştilor
invitaţi, dar în acelaşi timp oferind muzica
instrumentală pe care petrecăreţii au ieşit la
joc. Le-au cântat celor prezenţi artişti locali,
dar petrecăreţii au avut parte şi de surprize
muzicale precum Vasile Muraru şi Valentina
Fătu, Sofia Vicoveanca și Ionuț Fulea.
Prezente au fost şi personalităţi ale judeţului
şi ale zonei: Lucreţia Cadar - primarul comunei Deda, Tătar Ilie Chirilă - primarul comunei Solovăstru, familia deputatului Andi
Grosaru, Daniel şi Luminiţa Gliga – Ardeal
TV, familia Ioan şi Nicoleta Gliga – consilier
judeţean, prefectul judeţului Harghita – Jean
Adrian Andrei, familia senatorului Horea
Soporan.
„Înainte de a veni la Balul Însuraţilor, ultima
dată când am îmbrăcat costumul popular a

fost în clasa a II-a. Apoi, datorită Dumitriţei, am venit la una dintre primele ediţii ale
Balului Însuraţilor pentru care mi-am căutat costum popular, greu am găsit la vremea
respectivă. Acum toate lumea are colecţii de
costume populare, mai rogi pe cineva să-ţi
împrumute. Invitaţii sunt deja în largul lor.
Eu zic că evenimentul acesta s-a transformat
într-unul naţional unde tradiţiile din Reghin
şi de pe Văi sunt promovate cu toate că aici
veţi găsi costume populare din toată ţara.
Oamenii vin la acest Bal pentru atmosfera
de aici” a precizat senatorul Horea Soporan.
Primarul comunei Solovăstru, Tătar Ilie
Chirilă, îmbracă costumul popular cu drag
de fiecare dată când are ocazia. Edilul a fost
prezent pentru prima dată la acest eveniment, fiind însoţit de doi consilieri locali în
frunte cu preotul Ganea. „E primul bal la
care particip şi pot să spun că am venit cu
drag, însoţit de prieteni, de consilieri locali.
Este un bun prilej de a revedea cunoştinţe
din tot judeţul şi nu numai. E primul an în
care ansamblurile din comună nu sunt prezente, fiind angrenate în alte activităţi. După
munca de zi cu zi mi se pare un prilej bun
de a te relaxa, de a te destinde, de a zâmbi

şi a schimba o glumă cu prietenii” a declarat primarul comunei Solovăstru, Tătar Ilie
Chirilă.
Pentru prima dată la acest eveniment s-a
aflat şi prefectul de Harghita, Jean Adrian
Andrei, care a îmbrăcat un frumos costum
popular. „Particip pentru prima dată la acest
Bal al Însuraţilor, un bal de unire, care adună
şi judeţele învecinate judeţului Mureş. Este o
unire a sufletelor româneşti, a portului popular românesc, cel care este cusut în formă
de cruce şi care are tricolorul întotdeauna pe
el. Am celebrat anul trecut o sută de ani de
Românie Mare şi iată că românii niciodată
nu renunţă la spiritul românesc, iar astăzi
nu facem altceva decât să sărbătorim împreună valorile noastre naţionale, identitatea noastră naţională şi ideea de a transmite
mai departe, către generaţiile viitoare acest
ideal. Ne bucurăm foarte mult că astăzi suntem împreună şi sper să ne simţim bine, să
ne veselim şi să fim mândri întotdeauna că
suntem români” a declarat prefectul de Harghita, Jean Adrian Andrei.
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TIMP LIBER

Hârtie şi culoare în Atelierul Liber

Codruţa ROMANŢA

Pe Ilinca German şi Şerban Rusu i-am cunoscut la Workshop-ul despre quilling organizat de Handmade în Reghin cu sprijinul Abonament pentru Comunitate. Cei doi i-au iniţiat pe cei prezenţi
în arta rulării hârtiei, de unde cursanţii s-au întors acasă cu noi cunoştinţe în domeniu, dar şi cu amintiri frumoase. Cei doi, au pus bazele proiectului „Atelierul Liber” sub egida căruia ies
adevărate opere de artă.

Ilinca este Psihopedagog, iar Şerban tehnician maseur, dar în timpul liber se joacă
împreună cu hârtia. „Alocăm atât timp cât
este necesar în funcție de proiectele la care
ne-am angajat. Totul ține de priorități, dar
nu ne-am propus să lucrăm musai în fiecare
zi” spune Ilinca. Muncesc cu pasiune şi profesionalism, iar faptul că lucrează împreună
îi bucură. „E mult mai motivant, putem să
facem brainstorming, să ne inspirăm unul
pe celălalt. Putem să ne sfătuim mereu, să ne
încurajăm. Nouă ni se pare că cel mai frumos
lucru este că putem să impregnăm toate lucrurile pe care le facem cu iubirea și puterea
noastră creatoare” mărturiseşte Ilinca.
Prin răsucirea şi modelarea hârtiei cei doi tineri realizează cercei, coliere, felicitări, semne de carte, tablouri şi cum suntem în sezon,
mărţişoare. „Felicitările personalizate sunt
cele mai drăguțe și interesante provocări.
Trebuie să venim cu idei originale pentru
a materializa dorințele și ideile oamenilor”
spune Ilinca.
De unde vine inspiraţia? Inspiraţia poate
veni de peste tot, chiar de unde nu te aştepţi,
trebuie doar să ai ochi să vezi. Natura, cărțile,
arta și schimbul de idei cu ceilalți oameni
sunt o parte din sursele lor de inspiraţie.

„... Quilling-ul e una din formele prin care se exprimă creativitatea și

imaginația noastră ” Ilinca German.
Ilinca a descoperit tehnica quilling-ului în
urmă cu şapte ani din întâmplare, într-o revistă cu profil handmade... Iar atunci s-a produs un click. Prima lucrare făcută de ea a fost
un ornament de Crăciun, o figurină în formă
de îngeraş. „De aproximativ doi ani de zile,
împreună cu Șerban, care este și el pasionat
de lucrul manual am participat la un eveniment caritabil unde am făcut niște felicitări
pe care le-am donat. Ele au fost foarte apreciate și asta ne-a încurajat să învățăm mai multe tehnici de quilling. După cum ai bănuit și
tu, internetul a fost un foarte bun profesor
deoarece este foarte accesibil și cantitatea de
informații este nelimitată” spune Ilinca.
Întrebată dacă această tehnică a quilling-ului
poate fi considerată o terapie, ba mai mult
dacă odată prins în mrejele ei, eşti învăluit cu răbdare, Ilinca mi-a precizat că „orice

lucru manual este terapeutic atâta timp cât
este făcut cu detașare, calm și într-o atmosferă plăcută, reconfortantă. Răbdarea vine
și ea cu timpul, dar nu este garantată. Am
cunoscut persoane care doar privind lucrările noastre au recunoscut că ele nu ar putea
niciodată să aibă răbdarea necesară pentru a
face așa ceva”.
La fel ca orice artizan, cei doi tineri visează.
Visează la un atelier într-o casă mare care să
le permită să-şi pună ideile într-un alt mod
în funcţiune. Însă deocamdată, lucrează acasă unde au amenajat un colţişor cu lucrurile
necesare, iar atunci când vremea le permite
îşi pun în practică ideile într-un cu totul alt
decor. „Ne place foarte mult în sezonul cald
să lucrăm în natură. Ne luăm uneltele, păturica și savurăm munca relaxantă undeva la
marginea pădurii” spune Ilinca. Poate din

acest motiv sunt atraşi de culorile vii, „vibrante pe care urmărim să le combinăm întrun mod cât mai armonios”.
Şi cum orice meşteşug are nevoie de promovare, cei doi tineri îşi scot în evidenţă produsele „cu ajutorul cunoștințelor, prietenilor,
pe Facebook și Instagram, cărți de vizită...
De asemena urmărim să participăm la târguri de specialitate și evenimente handmade
locale” a precizat Ilinca.
Mie nu-mi rămâne decât să le urez succes şi
să-şi urmeze viaţa în cursul ei firesc, aşa cum
îşi doresc pentru că „singurul plan este să
continuăm să facem ceea ce ne place și să lăsăm lucrurile să curgă în ritmul lor natural”
a conchis Ilinca.
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Cum a prins viaţă
Atelierul Liber?
„Atelierul Liber a luat viață din dorința de a
populariza munca noastră. A fost la început
numele paginii de Facebook unde am postat
ceea ce făceam. Numele a rezultat dintr-o sesiune de brainstorming cum am menționat
mai devreme. Am dorit să participăm la diferite târguri, tot mai multă lume a vrut să
cumpere produsele noastre și a fost nevoie să
avem o formă legală de comercializare” spune Ilinca.
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UTILE

Punctele Gastronomice Locale – vacanțe cu gust
Cadrul legislativ și fiscal al Punctelor Gastronomice Locale – un instrument la îndemâna gospodăriilor țărănești care oferă servicii
turistice – este de acum finalizat, deci acestea pot fi înființate și exploatate. Punctele
Gastronomice Locale sunt bucătării particulare, care servesc turiștilor rețete specifice
zonei, și se pot afla în spațiul micilor ferme,
exploatații familiale, stâne sau adăposturi
pescărești.
Acest tip de organizare vine în sprijinul celor care produc alimente de bază și doresc să
ofere servicii de alimentație publică în deplină siguranță pentru consumator, fără să
dețină însă pensiuni turistice sau alte forme

organizate de turism. Este o facilitate pentru
unitățile de tip familial, care vor să presteze
turism de scară mică (turism rural, ecoturism, turism cultural).
„Când ești în vacanță nu poți să mănânci „ca
la mama acasă”, dar cum ar fi să poți gusta ceva ca „acasă la mama unui localnic”?
După părerea mea, așa arată un concediu
pe care îl ții minte. În plus, pentru noi e o
mare bucurie să îi ajutăm să-și completeze
venitul pe cei care locuiesc în zone turistice
cu o puternică tradiție culinară. Lucrăm de
aproape 3 ani la acest proiect care ne-a fost
inspirat de realitatea turismului Deltei și sunt
încântat că am ajuns la acest rezultat” a spus

Ivan Patzaichin, președintele Asociației Ivan
Patzaichin – Mila 23, organizația inițiatoare.
Elaborarea cadrului administrativ pentru
funcționarea Punctelor Gastronomice Locale a fost demarată de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 în anul 2016 și a beneficiat
de sprijinul Autorității Naţionale Sanitar
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSVSA) și al Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale. Demersul, care s-a bazat
pe un proces de consultare publică, a urmărit
să simplifice modul în care gospodăriile din
mediul rural pot desfășura activități economice care să nu fie doar profitabile, ci să și
contribuie la consolidarea profilului identi-

Investiţie în reţelele de apă potabilă
din Reghin
Compania AQUASERV S.A. sucursala Reghin informează locuitorii că, începând cu
data de 18 februarie 2019 au demarat lucrările de reabilitare şi extindere a sistemului de
distribuţie apă potabilă pe patru străzi din
municipiul Reghin. Este vorba de străzile
Toamnei, Sării, Verii şi Rândunelelor, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni.
Această investiţie, în valoare de peste 325 de
mii de lei, va contribui la creşterea calităţii
serviciilor de alimentare cu apă potabilă,

prin reabilitarea unor reţele uzate fizic din
zone în care au apărut frecvent avarii în ultimii ani.
„Compania AQUASERV S.A. sucursala Reghin vă aduce la cunoştinţă că, pe perioada
de execuţie a lucrărilor, în zonele menţionate, circulaţia se va desfăşura cu anumite restricţii.
Din păcate, orice proiect de investiţie în infrastructură de asemenea dimensiuni creează inconveniente pe termen scurt în viaţa de

Se lansează albumul
”100 de ani de tradiţii româneşti”
Sunteţi aşteptaţi la un eveniment unde tradiţia va fi în primplan şi unde se va vorbi
despre responsabilitatea fiecăruia dintre noi
să le ducem mai departe. Despre ce este vorba? Primăria Municipiului Reghin lansează
albumul „100 de ani de tradiții românești”,
eveniment ce va avea loc în data de 1 mar-

tie 2019, ora 11:00, la Casa Municipală de
Cultură „Eugen Nicoară” Reghin în sala de
expoziţii.
“Parada celor o sută de costume populare, ce
a marcat în 2018 Anul Centenarului Marii
Uniri, a fost pusă laolaltă cu imagini de istorie etnografică din arhiva Municipiului Re-

zi cu zi a comunităţii. Ne cerem scuze pentru
neplăcerile create şi vă asigurăm că vom face
toate demersurile pentru ca durata şi impactul lor asupra dumneavoastră să fie minime.
Compania AQUASERV face apel la dumneavoastră pentru acceptarea unui disconfort
temporar, în beneficiul unei infrastructuri
moderne şi a unor servicii de alimentare cu
apă potabilă de calitate” precizează reprezentanţii companiei într-un comunicat de presă.

ghin pentru a sta drept mărturie generaţiilor
viitoare şi a spune povestea a o sută de ani de
tradiţii româneşti” spun organizatorii.
(C.R.)

tar al zonei respective.
Pentru a-i ajuta pe cei interesați să înțeleagă
mai bine în ce constă această facilitate,
Asociația a pregătit un Ghid de bune practici
ușor de parcurs, care a fost recent completat
cu o adresă a MADR care clarifică aspectele
fiscale. Aceste documente pot fi consultate
pe site-ul Asociației, aici: http://bit.ly/PGL2019
Cei ce doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local pot intra în legătură cu Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul în care locuiesc. Lista
acestora se află aici: http://www.ansvsa.ro/
ansvsa/structuri-teritoriale-d-s-v-s-a/

ANUNŢURI
Anunţ
De solicitare Autorizaţie de
mediu
Comuna Ibăneşti, cu sediul în Ibăneşti nr.
708, anunţă depunerea documentaţiei la
Agenţia de Protecţia Mediului Mureş întocmită conform ORD. 1798/2007 al MMDD,
în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul: Dotarea Compartimentului Servicii Publice Administrativ-Întreţinere din cadrul Primăriei Comunei Ibăneşti,
judeţul Mureş cu utilaj multifuncţional pentru îmbunătăţirea serviciilor de salubritate şi
deszăpezire.
Activitatea constă în achiziţia unui utilaj
pentru îmbunătăţirea serviciilor de salubritate şi deszăpezire.
Orice informaţii, sugestii şi contestaţii privind impactul asupra mediului se pot obţine la sediul APM Mureş str. Podeni nr
10, tel. 0265.314.986, 0265.314.987, fax
0265.314.385, în termen de 10 zile de la publicare.
Firmă din Ungaria caută colegi specialişti
în instalaţii sanitare pentru munca în Germania (Hamburg, Nürnberg, Duisburg) cu
experienţă în domeniu, minim 2 - 4 ani. Cunoştinţe de limba maghiară ar fi un avantaj,
dar nu e obligatoriu. Rugăm seriozitate. Detalii şi informaţii la 0036.309.901.868.
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
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