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SOCIAL UTILE
Curăţenia de primăvară 

la Reghin

Se pun lucrurile în mişcare pentru centura ocolitoare a Reghinului
După ani buni de aşteptare, reghinenii ar pu-
tea să aibă în sfârşit o centură ocolitoare, care 
va scoate traficul greu din oraş. Ministrul 
transporturilor, Răzvan Cuc a fost prezent în 
judeţul Mureş pentru a verifica stadiul lucră-
rilor de pe şantierele loturilor de autostradă 
Iernut – Cheţani şi Cheţani – Câmpia Turzii. 
Cu această ocazie, Răzvan Cuc s-a deplasat 
şi în Municipiul Reghin unde a fost însoţit 
de Narcis Neaga – director CNAIR, Adriana 
Nicula – director regional DRDP, prefectul 
județului Mureş – Mircea Duşa şi fostul de-
putat Vasile Gliga.
Unul dintre subiectele abordate în cadrul în-
tâlnirii de la Reghin a vizat punerea în apli-
care a proiectului „Varianta de ocolire sud şi 
est a Municipiului Reghin”.

„Acesta este motivul pentru care am venit la 
Reghin. Auzisem că există o documentaţie 

din anul 2007. Eu încă din mandatul trecut 
am lansat foarte multe proiecte în cadrul 

ministerului şi vorbesc aici despre investiţii 
în infrastuctură mare Piteşti – Sibiu, Piteşti 
– Craiova şi ca politică, tot timpul am încer-
cat să urgentez lucrurile. Vom actualiza in-
dicatorii din SF pentru că este un SF relativ 
vechi din 2007. Avem banii în buget, actuali-
zăm SF-ul şi-apoi dăm la proiectare şi execu-
ţie. Actualizarea SF-ului nu este o problemă 
pentru că este vorba de doar câteva luni. Ese 
un obiectiv care are 10 kilometri, deci nu este 
ceva foarte complicat de realizat” a declarat 
ministrul transporturilor, Răzvan Cuc.

(C.R.)
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Prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţi-
ei Sociale 2525/7.12.2018 publicat în Moni-
torul Oficial în data de 6 februarie 2019, a 
fost aprobată procedura pentru intervenţia 
de urgenţă în cazurile de violenţă domesti-
că. Ordinul stabileşte ca responsabili auto-
rităţile administraţiei publice locale, care au 
obligaţia de a constitui o echipă mobilă din 
reprezentanţi ai SPAS respectiv DAS care să 
asigure eficienţa, operativitatea şi permanen-
ţa în ceea ce priveşte intervenţia de urgenţă 
în cazurile de violenţă domestică. 
Astfel, consilierii locali reghineni au aprobat 
o hotărâre în acest sens, prin care au desem-
nat componenţa echipei mobile, care va fi 
formată din cinci consilieri ai Direcţiei de 
Asistenţă Socială Reghin, plus un coordona-
tor în persoana directorul executiv al D.A.S. 

Reghin. Pe lângă aceştia intervine şi patrula 
de serviciu a Poliţiei Locale pentru asigura-
rea victimei şi a echipei mobile. 
Această echipă are mai multe atribuţii, prin-
tre care verificarea semnalărilor de violenţă 
domestică efectuate prin intermediul liniilor 
telefonice ale instituţiilor publice abilitate, 
inclusiv liniilor telefonice de urgenţă, altele 
decât numărul unic 112. Realizează evalu-
area iniţială a gradului de risc din persecti-
va acordării serviciilor sociale, pe baza fişei 
pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea 
măsurilor de siguranţă necesare pentru victi-
mele violenţei domestice. Acordă informare 
şi consiliere, sprijină victimele prin orienta-
rea acestora către serviciile sociale existente 
pe raza localităţii ori a judeţului. 

Autostrada Târgu-Mureş – 
Câmpia Turzii
Prezent la Reghin, ministrul transporturi-
lor, Răzvan Cuc, a vorbit despre inspecţiile 
pe care le face pe tronsoanele de autostrăzi 
în lucru, în special despre autostrada Târgu-
Mureş – Câmpia Turzii. Acesta a declarat că 
„Încă de la începerea mandatului am spus 

că mă voi axa foarte mult pe vizitele la şan-
tiere pentru că îmi doresc foarte mult ca în 
acest an să terminăm ceea ce compania şi-a 
asumat şi în acest sens cred că prezenţa mea 
este foarte importantă pe şantiere. Trebuie 
să lansăm proiecte noi, să îndepărtăm toate 
barierele administrative care ar mai putea 
exista pe aceste tronsoane de autostradă, deşi 
din câte ştiu eu nu mai este cazul. Cred cu 

tărie că vom încheia în acest an onorabil, aşa 
cum domnul Narcis Neaga şi-a asumat. Noi 
în general vorbim cu constructorii şi luăm 
datele de la ei. Eu ştiu că sunt constructori 
serioşi şi mai puţin serioşi. Acolo unde sunt 
mai neserioşi tocmai prin prezenţă, prin 
monitorizarea cu drone şi prin faptul că 
din data de 23 martie, sâmbătă de sâmbătă 
voi da raportul românilor de la Ministerul 
Transporturilor şi voi arăta exact cum se lu-
crează pe şantierele din România, atunci vor 
avea posibilitatea şi ei să vadă ce firmă este 
serioasă şi care nu. Care nu corespunde, des-
facem contractul şi pleacă acasă, nu stăm la 
discuţii în condiţiile în care avem un buget 
mai mult decât suficient pentru toate inves-
tiţiile pe care le avem de făcut”.

Drumul Reghin – Cluj 
Tot la această întâlnire s-a discutat despre 
drumul naţional ce leagă Reghinul de Cluj 
„Anul acesta pentru DN16 Reghin – Cluj 
avem prinse covoare asfaltice, 12 km şi în 
regie proprie s-a putut cu o firmă să facem 
şi diferenţa, astfel încât să aducem drumul 
la un nivel de viabilitate corespunzător. Pe 

tronsonul de beton de ciment avem deja ex-
pertiza făcută, acolo trebuie făcute lucrări de 
ranforsare în sistem rutier pentru că sunt lu-
crări mai complexe, dar pe celelalte sectoare 
vom face covoare asfaltice, lucrări de întreţi-
nere periodică” a precizat Adriana Necula , 
director DRDP Braşov. 
Răzvan Cuc a adăugat că „Pentru toate DN-
urile din ţară, noi avem un buget foarte mare 
alocat anul acesta pentru partea de întreţine-
re, undeva o creştere de 228% faţă de 2018. 
Aşa cum spunea şi doamna priministru 
Dăncilă, bugetul din acest an este axat pe in-
vestiţii. Din păcate, unii nu au înţeles că tre-
buie să dea şi drumul la buget să putem chel-
tui banii, dar din păcate, sperăm să înţeleagă 
şi să putem avea o execuţie bună a bugetului. 
Trebuie menţionat că toţi directorii de DRDP 
pot acţiona şi în regie proprie pentru partea 
de întreţinere a drumurilor naţionale pentru 
că şi ei au propriile staţii şi pot să intervină 
acolo unde este nevoie”. 

(C.R.)
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O echipă de intervenţie pentru violenţa domestică va fi 
înfiinţată la Reghin
În anul 2017 au fost raportate Poliției un număr de 20.531 de fapte de loviri şi alte violențe comise între membrii familiei, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), 
furnizate la solicitarea Centrului Filia. Din păcate, numărul infracțiunilor a crescut în 2018 față de 2017 cu 2.200 de cazuri.
Conform site-ului violentaimpotrivafemeilor.ro, “din punctul de vedere al locului de desfăşurare spațiul public / spațiu privat constatăm că 81% dintre infracțiuni se petrec în domiciliu. Doar 2.647 
de victime din totalul de 23.001 sunt rude mai îndepărtate, cu alte cuvinte 88% dintre victime sunt soții / soți, concubine / concubini, fiice / fii sau părinți”. 

Ministrul Răzvan Cuc „Noi avem un buget foarte mare alocat anul acesta 
pentru partea de întreţinere a drumurilor”

Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor
În perioada 19 februarie – 19 mai 2019 se 
desfăşoară Concursul Naţional pentru Elevi 
„Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, 
ediția a XIII-a, derulat de către Ministerul 
Educaţiei Naționale, în parteneriat cu Aso-
ciaţia “Divers”. Invităm pe această cale elevii 
din toată țara să formeze echipe multicultu-
rale şi să se înscrie la concurs până în data 
de 8 aprilie 2019,  prin trimiterea fişei de 
înscriere la inspectoratele şcolare județene, 
respectiv şi la adresa de e-mail office@di-
vers.org.ro. Concursul Naţional pentru Elevi 

„Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, 
este un concurs intercultural, o provocare 
adresată elevilor din toată țara care sunt ru-
gaţi să formeze echipe multiculturale de câte 
5 elevi formate din fete şi băieţi, iar cel puţin 
un membru al echipei să aparţină unei alte 
etnii decât cea majoritară. Concurenţii vor 
realiza o probă creativ-artistică care trebuie 
să reflecte viziunea elevilor despre diversi-
tate care va fi prezentat la faza județeană a 
concursului şi va fi filmat. Filmul va parti-
cipa la o preselecție la care juriul va selecta 

participanții la faza națională a concursului. 
Filmul trebuie trimis electronic până în data 
de 25 aprilie 2019 la Asociația Divers la adre-
sa de e-mail office@divers.og.ro (prin We-
transfer de exemplu sau share prin Dropbox 
etc) sau prin poştă. La faza națională la Deva, 
județul Hunedoara, ce se va derula în peri-
oada 16-19 mai 2019, echipele vor parcurge 
o probă teoretică cu întrebări tip grilă din 
domeniile educaţiei civice şi istoria, tradi-
ţiile şi obiceiurile minorităţilor naţionale, 
respectiv proba creativ artistică prezentată 

şi la faza județeană. Înscrierea şi informații 
suplimentare se pot obține la 0722-318605, 
Koreck Maria, office@divers.org.ro, toți cei 
interesați să participe la concurs sunt rugați 
să ia urgent legătura cu Inspectoratul Şcolar 
Județean de care aparține. Detalii despre 
concurs (regulament, fişă de înscriere), re-
spectiv edițiile anterioare se găsesc şi pe pa-
gina web www.divers.org.ro.

(C.R.)
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“Rugăm toți cetățenii şi asociațiile de propri-
etari să îşi cureţe imobilele, curțile şi grădi-
nile şi să depună deşeurile adunate în zona 
special amenajată, adiacentă containerelor 
menajere, pentru locuitorii cartierelor de 
blocuri sau la marginea trotuarelor pentru 
locuitorii de la case, de unde vor fi ridicate 
şi transportate de către echipele de lucru, în 
zilele programate, conform graficului de mai 

jos” se arată într-un anunţ postat pe site-ul 
Primăriei Reghin. 
În campanie se vor colecta obiecte de uz cas-
nic şi gospodăresc cum ar fi: piese de mobi-
lier, mochete, biciclete, materiale textile, uşi, 
geamuri, etc. Se vor colecta şi deşeuri electri-
ce şi electronice, precum şi deşeuri vegetale 
rezultate din igienizarea zonelor verzi aferen-
te gospodăriilor populației şi  cartierelor din 

municipiul Reghin. Deşeurile vegetale pro-
venite din corecția ramurilor, trebuie tăiate 
la dimensiuni de maxim 1 metru lungime şi 
legate în snopi pentru a facilita colectarea. 
Nu se vor colecta deşeuri din lucrări de 
construcții şi amenajări interioare cum ar fi 
moloz, țigle, cărămizi, faianță şi gresie spar-
te, etc. Şi nici deşeuri periculoase precum 
baterii auto, uleiuri uzate, baterii, neoane, 

becuri, etc..  Nu vor fi ridicate nici deşeuri-
le spitaliceşti precum seringi, medicamente, 
etc., deseuri chimice cum ar fi lacuri, vopse-
le, etc., dar nici sticlă de geam, ambalaje de 
sticlă. Deşeurile de ambalaje de sticlă (nu şi 
sticlă de geam spartă) se depun în recipien-
tele tip clopot, special destinate acestui scop, 
care sunt amplasate în oraş. 

Primăvara începe la Reghin cu o acţiunea de curăţenie. Primăria Municipiului Reghin şi SC RAGCL SA organizează în perioada 25 martie – 12 aprilie 2019 acțiunea de salubrizare generală a 
localității în cadrul campaniei „Curățenia de primăvară 2019 ”.

Curăţenia de primăvară la Reghin

 Sector  I

Sector II

Sector III

Sector IV

Sector V

Sector  VI

Sector VII

Sector VIII

Sector IX

Sector X

Sector XI

Sector XII

Beng, Dealul Brezii, Dealul Cireşilor, Dealul Cocoşilor, Vişinilor, Viilor, 
Pometului, M. Viteazu (până la int. cu str. Viilor), Mărului, Prunului, 
Spicului, Ghiocelului, Narciselor, Ciocârliei, Vasile L. Pop,  Bartok Bella, 
Rudolf W. Regeny

Crinului, Dumbravei, Făget, Crizantemelor, Secerişului, Cărpiniş, Primăverii, 
Garofiței, Grădinarilor, Verzei, Morii, Foişor, P-ța Mare, Abatorului, Apalinei 
(între Foişor şi Lidl), Iernii, Teilor, N. Bălcescu, Bujorului, Izvorului, 
Liliacului

Horea, Orizontului, Porumbei, Dealului, M. Viteazu (între P. Mare şi str. 
Republicii), Cart. M. Viteazu. N. Grigorescu, Zorilor, G. Coşbuc, Spitalului, 
Pădurii, Stejarului, Cardinal Todea

M. Eminescu, Cerbului, P-ța P. Maior, Cart. Rodnei

Vânătorilor (între str. Pandurilor şi str. Toamnei), Toamnei, Rozmarinelor, 
Gh. Doja, Rândunelelor, Licurici, Verii, Sării, Şcolii, Stadionului, Republicii, 
Călăraşilor, Terasei, Brânduşei, P-ța Mică, Apelor, Aurel Vlaicu, Parcul 
Tineretului, Viorelelor, Pietroasei

Păltiniş, Păşunii, Dr. V. Nicolescu, Vânătorilor, Pr. I. Maloş, Mierlei, 
I.Creangă, Pandurilor (între P-ța P.Maior şi str. Vânătorilor)

Dedradului, Măceşului, Lupului, Kemeny Janos, Strâmbă, Codrului, 
Plugarilor, Pandurilor (de la intersecția cu str. Vânătorilor), Mureşului, 
Albinelor, Subcetate, Cetății

Viorilor, Caraiman, Koos Ferenc, S.Bărnuțiu, Gh. Şincai, Bd. Unirii, 1 Dec. 
1918, Băii, Gării, Cart.  Gării, Lalelelor, Lăcrimioarei

Râului, Sălciilor, Susenii Noi, Mesteacanului, Duzilor, Cart. Libertatii, Cart. 
Făgăraşului

Pomilor, Plopilor, Livezilor, Nucului, Bradului, Autobuzului, Cart. Iernuţeni, 
Iernuțeni, Castanilor, Kiss Zoltan

Oltului, Crişului, Argeşului, Lăpuşnei, Lungă, Scurtă, Târnavei, Siretului, 
Someşului, Salcâmilor, Căliman, Trandafirilor, Nouă, CFR, Carpați, 
Tâmplarilor, Gurghiului,  Muncitorilor, Axente Sever, Ierbuş, Câmpului

Arenei, Castelului, Cimitirului, Margaretelor, Mioriței, Semănătorilor, 
Şoimilor, Mimozelor, Pavatorilor, Căprioarei, Grâului, Ghețarului, Florilor, 
Cooperatorilor, Ioan Marinovici, Gorunului, Pinului, Molidului, Apalinei 
(până la int. cu str. Foişor)

25 martie, ora 
8:00

26 martie, ora 
8:00

27 martie,
ora 8:00

28 martie, 
ora 8:00

1 aprilie, 
ora 8:00

2 aprilie, 
ora 8:00

3 aprilie,
ora 8:00

4 aprilie, 
ora 8:00

8 aprilie, 
ora 8:00

9 aprilie, 
ora 8:00

10 aprilie, 
ora 8:00

11 aprilie, 
ora 8:00

SECTOR STRADĂ DATA

Liga Pensionarilor din Reghin, cu sprijinul Primăriei Mu-
nicipiului Reghin şi a Consiliului Local au organizat în 
data de 8 martie evenimentul „Femeia: soţie, mamă, buni-
că” cu participarea a peste 200 de femei pensionare într-un 
cadru festiv la un restaurant cu tradiţie din oraş. 
Atmosfera a fost întreţinută de cunoscuţi artişti locali de 
muzică populară ca Anca Branea, Viorel Spânu, David 
Puşcaş, Andreea Grama, Ştefania Sălăgean, Janos Geczi şi 
Orchestra Casei de Cultură „Eugen Nicoară”. 
„Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local pentru această 
a IV-a ediţie şi pentru colaborarea şi sprijinul acordat, cât 
şi sponsorilor generoşi. Fiecare femeie a avut bucuria de a 
primi la plecare un ghiveci de flori şi o felicitare din par-
tea organizatorilor” a declarat Vian Bonţ, preşedintele Ligi 
Pensionarilor din Reghin. 
În viitorul apropiat vor urma şi alte activităţi dedicate pen-
sionarilor respectiv adunarea generală judeţeană ce se va 
desfăşura la Reghin, cât şi excursii şi drumeţii în diferite 
zone ale ţării, cât şi în Cernăuţi – Ucraina.

Ziua Femeii sărbătorită cu fast 
de doamnele pensionare

30 martie – Ora Pământului

Ora Pământului este un eveniment internaţional, organi-
zat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an. Eveni-
mentul constă în stingerea luminii şi oprirea aparatelor 
electrocasnice neesenţiale timp de o oră, în mod voluntar,  
care are ca scop sensibilizarea locuitorilor care utilizează 
energia electrică faţă de problema dioxidului de carbon 
emis în atmosferă la producerea energiei electrice.
2007 a fost primul an în care a fost marcată Ora Pământu-
lui, la Sydney, când aproximativ 2,2 milioane de gospodării 
şi firme au stins lumina timp de o oră.
Campaniei din România i s-a alăturat în acest an şi 
formația Alex & The Fat Penguins, care au lansat piesa 
“Urlă Pământul”. “Urlă Pământul este un manifest muzical 
prin care tragem un semnal de alarmă asupra pericolelor 
la care supunem mediul înconjurător şi cum aceste perico-
le se vor îndrepta inevitabil împotriva noastră” spun mem-
brii formaţiei. Piesa este un manifest muzical prin care for-
maţia trage un semnal de alarmă asupra pericolelor la care 
supunem mediul înconjurător.
Dacă vrei să te alături şi tu evenimentului din acest an, 
stinge lumina în data de 30 martie de la ora 20.30 preţ de 
o oră.  
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Din tainele lucrului cu fimo

Al patrulea workshop organizat de „Han-
dMade in Reghin” finanţat de Abonament 
pentru Comunitate, s-a desfăşurat sâmbă-
tă, 16 martie la Muzeul Etnografic „Anton 
Badea” din Reghin. Workshopul a fost sus-
ţinut de reghineanul Florin Frandeş şi a avut 
ca temă de această dată, crearea bijuteriilor 
din Fimo. 
Florin Frandăş şi-a descoperit pasiunea pen-
tru Fimo din întâmplare, când a văzut câ-
teva  mărţişore lucrate din fimo, iar atunci, 
din curiozitate, a încercat pentru prima dată, 
îndrăgostindu-se de acest meşteşug, care s-a 
transformat într-una din pasiunile sale. „E 
un lucru interesant faptul că de aproximativ 

trei ani nu am mai lucrat deloc cu fimo, şi 
a rămas surprins că ceva în mine a lucrat şi 
cum a germinat, iar după o pauză de trei ani 
a fost mult mai bine ca la început” mărturi-
seşte Florin Frandeş.
În deschiderea cursului, Florin Frandeş a 
mărturisit că i-a luat ceva timp până să în-
veţe modalitatea în care se lucrează şi că i-a 
fost destul de greu la început să realizeze un 
lucru, de care să fie mulţumit pentru că nu 
cunoştea temperatura de coacere a pastei po-
limerice. 
Acest curs s-a desfăşurat într-o atmosferă 
familiară, unde aproximativ 20 de curioşi 
s-au înscris, având ocazia să realizeze două 

obiecte diferite: un pandantiv şi o broşă. Fi-
ind vorba de un lucru migălos, după ce cur-
sanţii au primit materialele şi instrucţiunile 
necesare, şi-au lăsat imaginaţia să lucreze.  
La finalul celor trei ore de muncă, cursul s-a 
dovedit a fi un adevărat act de creaţie, fiecare 
lucrare realizată din fimo a fost diferită, cur-
sanţii dându-şi frâu liber imaginaţiei. 
 „A lucra cu fimo este un act de creaţie. Este 
ca şi cum ai scrie o poezie sau ai face o pictu-
ră, iar ca să fie un act creativ sunt nişte con-
diţii, şi-anume, dacă eşti stresat, dacă îl faci 
doar pentru bani sau în serie, nu o poţi numi 
creaţie. Trebuie să te rupi de aspectul pecu-
niar şi să-ţi laşi imaginaţia să se joace. Am 

mai lucrat cu copiii, dar mi-am dat seama că 
lucrul cu adulţii este mult mai uşor. Surpriza 
mea a fost că am întâlnit fiinţe care au reali-
zat nişte lucrări speciale. În general un copil 
copiază după model, dar aici participanţii au 
fost creativi. M-a bucurat atmosfera de aici 
pentru că s-a creat o stare de familie, unde 
m-am simţit foarte bine, fără emoţii” a con-
chis la finalul workshop-ului, Florin Frandeş. 

Colegiul Silvic din Gurghiu, gazda Concursului Naţional de 
Competenţe în Silvicultură

Colegiul Silvic din Gurghiu va găzdui în 
perioada 15 – 18 aprilie Concursul Naţional 
de Competenţe în Silvicultură. Evenimentul 

se află la cea de-a IX-a ediţie şi este organizat 
an de an prin rotaţie, de cele şase licee cu 

profil silvic din ţară. 

Câte o echipă de la fiecare liceu din Brăneşti, 
Braşov, Câmpulung Moldovenesc, Năsăud, 
Timişoara şi bineînţeles Gurghiu, se vor în-
trece pentru titlul de campioană naţională, 
unde echipa câştigătoare va reprezenta Ro-
mânia la faza europeană. 
“Miza este foarte mare pentru că locul I par-
ticipă la concursul european de Silvicultură, 
anul acesta desfăşurându-se în luna mai în 
Suedia, cu atât mai mult miza este mai mare 
pentru că fiecare dintre elevii care participă 
la concurs şi-ar dori să ajungă în această ţară” 
Echipa care va reprezenta Colegiul Silvic va 
fi formată din Marius Gliga, Cioloca Florin, 
Turi Nandor, Ştefan Paul, rezervă Alexandru 
Maior aceştia fiind coordonaţi de doctor in-
giner Albu Cristian. 
Concursul va avea două probe, mânuirea 
motoferăstrăului cu cinci subprobe precum 
schimbarea lanţului, tăierea de precizie a 
buştenilor, tăierea combinată a buştenilor, 
doborârea unul arbore/catarg, cepuirea buş-

teanului. La proba de traseu forestier, concu-
renţii vor fi nevoiţi să treacă de 16 subprobe 
de perspicacitate, abilităţi şi cunoştinţe silvi-
ce printre care amintim: vârsta arborelui pe 
picior, înălţimea arborelui pe picior, numă-
rul de arbori la hectar, recunoaşterea speci-
ilor de arbori după frunze, lujeri, fructe/co-
nuri, recunoaşterea speciilor de vânat, probă 
de aventură. 
Concursul Naţional de Competenţe în Silvi-
cultură presupune un clasament pe echipe şi 

un clasament individual pentru probele de 
mânuire a motoferăstrăului. Clasamentul 
final al unei echipe se va obţine însumând 
punctajele obţinute de cei patru elevi com-
ponenţi. 
Din anul 2011, de când acest concurs a fost 
adaptat la regulamentul concursului euro-
pean de competenţe în silvicultură, Colegiul 
Silvic din Gurghiu a câştigat de trei ori acest 
concurs. Incluzând şi această ediţie, este a 
doua oară când Colegiul din Gurghiu se ocu-

pă de organizare, prima ediţie fiind organiza-
tă de Gurghiu în anul 2013. 

Campionatul European la Gur-
ghiu
Anul viitor va fi un an important atât pentru 
Gurghiu, cât şi pentru întreaga ţară deoare-
ce Colegiul Silvic din Gurghiu va fi gazda 
Concursului European de Competenţe în 
Silvicultură. Un lucru îmbucurător, având 
în vedere că rândul ţării noastre vine abia o 
dată la 18 – 20 de ani. “Anul viitor avem noi 
onoarea să organizăm concursul european. 
Am depus anul trecut candidatura, am fost 
în Suedia la şedinţa tehnică de organizare a 
concursului şi am fost acceptaţi pentru orga-
nizare. Vor participa 20 de ţări cu echipele 
de la cele mai bune şcoli silvice din Europa. 
România nu a organizat încă niciodată con-
cursul european şi tocmai din acest motiv 
este o onoare pentru noi să organizăm aceas-
tă competiţie” precizează Marcel Mândru, 
directorul Colegiului Silvic din Gurghiu. 
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Conducerea comunei Ideciu de Jos a orga-
nizat duminică, 17 martie, o adunare cetăţe-
nească având ca scop darea de seamă a lucră-
rilor desfăşurate anul trecut, cât şi proiectele 
ce se vor derula în acest an. „Considerăm că 
cetăţenii trebuie să ştie tot ce se întâmplă în 
comună, despre proiectele ce le-am dus la 
bun sfârşit şi cele care sunt în curs de reali-
zare. A fost o şedinţă binevenită pentru cetă-
ţeni, având în vedere faptul că în cadrul şe-
dinţei au fost dezbătute mai multe probleme 
pe care le întâmpinăm în comuna noastră. 
Printre ele se află canalizarea, fiind cea mai 
mare problemă din cauza faptului că s-a în-
ceput lucrarea în anul 2009 şi sper ca în acest 
an, chiar dacă nu toată, dar măcar o parte, 
să reuşim să fie funcţională. Sunt multe pro-
bleme la nivel de comună, dar când vorbim 
despre asfaltare, despre lucrări la canalizare, 
într-adevăr sunt lucrări pe care o să le dema-
răm, dar nu se poate dintr-o dată să te apuci 
de treabă, să spui „gata, într-o jumătate de an 
ne apucăm să asfaltăm” pentru că trebuie să 
urmăm anumite proceduri. Oamenii au pri-
mit pe deoparte cu bucurie aceste proiecte, 
dar şi oarecum cu o lipsă de încredere faţă 
de administraţie, pentru că în alte comu-
ne s-au făcut mai multe lucruri, dar în mai 
multe mandate. Noi, faţă de alte comune, am 
rămas oarecum în urmă şi neîncrederea este 
cu atât mai mare, dar unul dintre motivele 
pentru care cetăţenii trebuie să aibă încre-
dere în noi este că nu am minţit, am reali-

zat ceva, însă este nevoie de timp pentru a 
duce proiectele la bun sfârşit, pentru că sunt 
lucrări mai grele, procedurile la fel, trebuie 
foarte multe acte făcute, dar încet, încet se 
vor realiza. Avem şi alte proiecte cum ar fi as-
faltarea drumurilor. De unul o să ne apucăm 
cât mai curând, pentru că vremea ne permite 
şi mai avem un proiect tot pentru drumuri, 
prin fonduri europene unde procedurile 
sunt mult mai greoaie şi mai dificile din pă-
cate, care în momentul de faţă se află în faza 
de licitaţie” a precizat Lucian Feier, primarul 
comunei Ideciu de Jos.  
Una dintre bucuriile primarului Lucian Fe-
ier este faptul că s-a reuşit achiziţionarea 
buldoexcavatorului, un utilaj benefic pentru 
întreţinerea domeniului public şi pentru toa-
te lucrările care sunt în localitate, pentru că 
prezenţa lui le uşurează lucrurile pe care le 
au de făcut. 
„Am început introducerea apei în satul De-
leni, din cei peste nouă kilometri de ţeavă s-a 
reuşit până în momentul de faţă 3,4 kilome-
tri. Ne-am apucat în octombrie anul trecut 
şi desigur că anul acesta din aprilie vor re-
începe lucrările pentru a duce apa până în 
Deleni” adaugă primarul Lucian Feier.  
În lucru pentru acest an sunt şi două par-
curi pe care administraţia locală doreşte să 
le amenajeze pentru copiii din Ideciu de Jos 
şi Ideciu de Sus. În acest an se vor continua 
lucrările la capela din Deleni, vor fi reluate 
lucrările la ştrand, cât şi la trotuare, dar şi 

lucrările la căminele culturale din Ideciu de 
Sus şi Deleni. „Avem un proces pentru şcoa-
la şi căminul cultural din Ideciu de Jos pen-
tru care termenul va fi pe 24 mai. Procesul 
este la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe 
care sperăm să-l câştigăm, dacă nu, dorim 
să achiziţionăm şcoala şi căminul cultural” 
subliniază Lucian Feier.   

Curăţenia în comună ţine şi de 
cetăţeni

Menţinerea curăţeniei pe raza comunei este 
o altă problemă de care administraţia locală 
din Ideciu de Jos se loveşte. Pentru identifi-
carea cetăţenilor certaţi cu bunul simţ, care 
aruncă gunoaie la voia întâmplării se ajută 
şi de camerele de supraveghere montate în 
punctele cheie ale comunei. „În ceea ce pri-
veşte curăţenia avem o mare problemă, bă-
nuiesc că toate comunele se confruntă cu 
acest aspect. Eu am apelat la spiritul civic al 
cetăţenilor, deşi ştiu aceste lucruri, însă unii 
nu le prea respectă, spunându-le că este şi 
datoria lor ca această comună să arate fru-
mos. De multe ori se spune „să vină primăria 
să facă!”. Ok, noi mergem şi facem, dar cred 
că şi de noi, ca cetăţeni depinde menţine-
rea curăţeniei. Am fost anul trecut ieşit pe 
un deal din comună unde am găsit gunoaie 
precum pet-uri, pungi, hârtii. De ce le arun-
căm acolo şi nu le lăsăm la îndemâna maşi-

nii de gunoi să le ridice? Sunt lucruri care ţin 
de bunul simţ! Fiind o comună mai săracă, 
am considerat că putem apela la bunul simţ 
al cetăţenilor, încercând prin comunicare să 
povestim despre modul de a menţine locali-
tatea curată. Dar am ajuns la concluzia că pe 
anumiţi cetăţeni nu-i interesează. Nu i-am 
amendat pentru că am crezut că fiecare se 
va ţine de cuvânt, dar din păcate nu merge 
şi vom fi nevoiţi să luăm măsuri mai drasti-
ce, aplicând amenzi. Sigur că după ce îi vom 
amenda pe cei în cauză, vor spune că nu sun-
tem cum trebuie, dar până la urmă asta cred 
că este singura modalitate ca noi să învăţăm 
ceva pentru că fără eforturi nu se poate, dar 
totusi cred că nu este un efort foarte mare de 
a menţine curăţenia în comună” a punctat 
primarul Lucian Feier. 
Deşi consideră înfiinţarea Poliţiei Locale un 
lucru foarte bun, deocamdată bugetul nu 
le permite susţinerea acestui serviciu „Din 
punctul meu de vedere, prioritate într-o co-
mună au drumurile, canalizarea şi apa. Le 
luăm după priorităţi şi în primul rând, după 
buget. De exemplu, în anul 2018, am avut un 
buget cu 3,5 miliarde lei vechi mai mic decât 
în anul 2017” a conchis Lucian Feier, prima-
rul comunei Ideciu de Jos. 
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Canalizarea, drumurile şi apa prioritate pentru comuna 
Ideciu de Jos

După ce a reuşit semnarea unui contract prin 
fonduri europene pentru reabilitarea grădi-
niţei din Suseni, administraţia locală a dema-
rat lucrările în cursul anului trecut. Acestea 
sunt aproape de finalizare, asta înseamnă că 
până în luna mai lucrările trebuie să fie gata, 
proiectul urmând să se închidă în luna iunie. 
Asta înseamnă că începând toamna acestui 
an, cei mici vor urma să-şi înceapă activita-
tea în casă nouă. Până când acest lucru va fi 
posibil, cei mici îşi vor continua activitatea 
în sala de sport. Reabilitarea grădiniţei a fost 

posibilă, după cum spuneam, printr-un pro-
iect cu fonduri europene în valoare de 250 de 
mii de euro, proiect care cuprinde modificări 
însemnate atât în exterior, cât şi în interior, 
dar şi reabilitarea acoperişului. Grădiniţa va 
avea două grupe şi va fi dotată cu tot ce pre-
vede o grădiniţă modernă, inclusiv jucării. 
Deşi încă bugetul la nivelul comunei Suseni 
nu a putut fi încă aprobat, totul depinzând 
de aprobarea lui la nivel naţional, adminis-
traţia locală lucrează. În frunte cu angajaţii 
primăriei şi cu ajutorul buldoexcavatorului 

achiziţionat prin fonduri europene, au înce-
put lucrările pentru curăţenia de primăvară. 
Totodată, administraţia locală din Suseni se 
află în faza de obţinere a autorizaţiei de con-
strucţie a canalizării din localitatea Suseni, 
fiind vorba de aproximativ opt kilometri de 
canalizare. „Mai trebuie să aşteptăm un aviz 
de la drumurile europene, iar în urma avi-
zului vom demara lucrările. Ne vom ocupa 
şi de pietruirea drumurilor, lucrări pe care 
le facem an de an, însă anul trecut am reuşit 
cu greu să ne descurcăm cu banii, fapt ce a 

determinat ca doar în primăvara acestui an 
să începem pietruirea în Suseni, unde aici 
deja am terminat, urmează localitatea Luie-
riu unde vom începe lucrările cât de curând” 
a precizat Mircea Mariş, primarul comunei 
Suseni.  
Şi proiectul de asfaltare este în faza de lici-
taţie pentru proiectare şi execuţie, care va 
cuprinde drumul Luieriului până la Podul 
Săcalului, două străzi în Suseni şi un pod 
peste pârâu.

Au avansat lucrările la grădiniţa din Suseni 
Populaţia în creştere, însă cu mulţi locuitori plecaţi în străinătate. Cu o populaţie de 2300 de locuitori, comuna Suseni se poate lăuda cu doar opt dosare de ajutor social. Iar pentru ca solicitanţii 
acestui ajutor să beneficieze de aceşti bani, prestează muncă în folosul comunităţii de câte ori sunt solicitaţi, desfăşurându-şi orele necesare de muncă.
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Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală in-
tegrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care 
există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai 
puțin dezvoltate
Titlul proiectului”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRA-
RE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic 
Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor 

în Vânzări şi Ioanida Turism SRL
anunţă: finalizarea etapei de sesiuni individuale de consiliere 
profesională din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZA-

RE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
 

În cadrul Activității 2. Derularea măsurilor integrate în 
vederea sprijinirii persoanelor aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune din comunitatea marginalizată DEDA pentru 
facilitarea accesului şi menținerii pe piața muncii, Subacti-
vitatea 2.2 Derularea programului de informare şi consiliere 
vocațională se realizează sesiuni individuale de consiliere şi 
orientare profesională, pentru 336 persoane din grupul țintă.  
Serviciile de consiliere includ minim 7 ore de consiliere 
pentru fiecare persoană. Tipurile de activități desfăşurate cu 
persoanele beneficiare de servicii de consiliere şi orientare în 
carieră constau în:
1. Aplicare de teste de personalitate, teste vocaționale, teste 
de aptitudini şi cunoştințe
2. Evaluarea nivelului de motivare al candidatului
3. Sesiuni de consiliere şi orientare în carieră – sesiuni de 
grup cu următoarele tematici:
-              drepturile şi obligațiile salariatului

-              oportunități de anagajare
-              pregătirea CV-ului şi portfoliului personal
-              metode de identificare a locurilor de muncă
-              conduita în timpul interviului
-              conduita la locul de muncă
-              rezolvarea conflictelor cu angajatorul
-              dezvoltarea unui plan de cariera
-              drepturi ca cetățean european
-              egalitatea de şanse şi gen la locul de muncă
-              nediscriminare la locul de muncă
-              dezvoltare durabilă la locul de munca etc.
4. Sesiuni de consiliere şi orientare în carieră – individuale 
– feedback pe CV, portofoliu şi plan de carieră, interpretarea 
şi explicarea rezultatelor testării, asistarea beneficiarului în 
identificarea calificării potrivite pe baza testelor aplicate.
5. Interpretarea testelor, realizarea dosarului personal, inclu-

siv recomandari şi predarea către managerul de caz în vede-
rea urmăririi parcursului de către beneficiar.
Membrii grupului țintă vor parcurge în cadrul celor 7 ore de 
consiliere, 5 tipuri de intervenții, respectiv:
-              Informare cu privire la carieră;
-              Educație cu privire la carieră;
-              Consilierea carierei;
-              Consilierea pentru angajare;
-              Plasarea
Graficul de realizare a activității de cosiliere a fost stabilit 
de comun acord cu echipa de implementare a proiectului, 
în funcție de restul activităților prevăzute cu grupul țintă şi 
constă în alocarea celor 7 ore individuale de consiliere în 3 
sesiuni:
1.            Sesiunea 1 – întâlnire individuală 2 ore
2.            Sesiunea 2 – întâlnire individuală 2 ore
3.            Sesiunea 3 – întâlniri de grup 3 ore
Sesiunile individuale sunt realizate în proporție de 100%, în 
urma acestora, consilierii profesionali recomandând anumi-
te cursuri de calificare, urmând ca în perioada imediat urmă-
toare să aibă loc sesiunile de consiliere profesională de grup.
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 COTRUŞ – Manager proiect
telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

EVENIMENT 6

Finalizarea etapei de sesiuni individuale de consiliere profesională din cadrul 
proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”

Comunicat de presă

Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

...În urma unui reportaj, difuzat pe 5 martie 
2019 în cadrul ştirilor Pro TV, cu privire, la 
conductele de canalizare care deversează fix 
în lac, de unde se alimentează cu apă pota-
bilă jud. Bistriţa Năsăud. Vreau să reamin-
tesc şi să precizez, faptul că timp de 10 ani, 
am bătut apa în piuă, pe la toate instituțiile 
abilitate, am prezentat de nenumărate ori 
imagini, reportaje atât în presa scrisă, online 
şi tv situația de la Colibița şi implicit de pe 
râurile interioare ale judeţului Bistriţa Nă-
săud cu privire la „bombele ecologice” din 
lacuri şi râuri. Au fost depuse nenumărate 
sesizari instituțiilor, cu probe video şi foto. 
Am identificat în 2012, nu mai puțin de 17 
conducte de canalizare pe raza municipiului 
Bistrița, care deversează fecaloidele şi apa 
menajeră în râul Bistrița Ardeleană, care 
din păcate azi devine un canal industrial. 
Când am sărit în sus, ca ars şi spuneam la 
vremea aceea că otrava curge la robinet, unii 
m-au facut nebun, alții că sunt om de rea 
credință. De-a lungul anilor s-au perindat 
prin studioul postului local, diferiți directori 
ai instituțiilor abilitate, să controleze şi cu 
drept legal de coerciție să verifice şi să aplice 

sancțiunile care se impun, împotriva celor 
care infectează apele şi mediul înconjurător. 
Vă spun că nu s-a întâmplat nimic. După 10 
ani lucrurile au rămas la fel, sau poate mai 
rău. Am declanşat la vremea respectivă un 
protest de amploare, cu un curaj nebun de a 
mobiliza mase de oameni pe fondul frămân-
tărilor politice, împreună cu asociațiile de 
pescari, cu activiştii de mediu, atât la Ape-
le Române, cât şi la Prefectură, trăgând un 
semnal de alarmă vis-a-vis de situația deplo-
rabilă şi poluantă din județ. Acum să nu ne 
mai mirăm de ce unii dintre noi ajungem la 
oncologii, devenim tot mai şubrejiți şi cu o 
rată a mortalității tot mai mare. Atunci când 
se distruge un ecosistem, când omul intervi-
ne haotic în biodiversitate, totul se răsfrânge 
împotriva noastră, iar cei care ar trebui să ia 
măsuri ridică din umeri, neputincioşi să ges-
tioneze situații de criză. 
Concluzia finală este că de fapt, ca om iubitor 
de natură nu am făcut altceva în ultimii 10 
ani decât “O frecție la un picior de lemn”... 
Am pierdut o luptă, dar nu războiul... Vorba 
lui Ernest „Ochii din umbră văd tot”!
Marius RUS

Zarvă mare la Colibița... 
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Zece kilometri de drum forestier din intravilanul comunei 
Ibăneşti vor trece în administrarea Primăriei Codruţa ROMANŢA

Rep.: Au trecut deja câţiva ani de când de-
ţineţi funcţia de primar. Schimbările se 
văd... 
Dan Vasile Dumitru: Diferenţele se văd 
peste tot pentru că toţi primarii încearcă să 
facă schimbări în bine pentru comunele lor. 
Depinde şi de sursele lor de finanţare pen-
tru că cel mai important este să ştii să atragi 
fonduri, asta pentru că din bugetul local, din 
veniturile proprii foarte puţine comune din 
judeţ îşi permit să facă ceva, exceptând ora-
şele care au venituri foarte mari din impozite 
şi taxe şi din impozitele pe venit din aface-
rile firmelor. La ţară, foarte puţine firme au 
sedii, sunt comune care înafară de impozitul 
pe terenuri şi clădiri nu au niciun alt venit. 
Excepţie este comuna Ruşii-Munţi, care are 
păduri şi îşi permite să facă investiţii din sur-
se proprii. 

Rep.: Atragerea de fonduri depinde într-

o oarecare măsură şi de oamenii care fac 
proiectele...
D.V.D.: Într-o anumită proporţie. Asta pen-
tru că sunt mulţi oameni capabili care vor să 
atragă proiecte, dar din cauza conjucturii, fie 
că au o comună de un anumit tip, fie nu se 
încadrează pe tipicul stabilit de ghidul de fi-
nanţare şi nu reuşesc să acceseze fondurile. 
Nu faci punctajul şi te trezeşti că nu eşti fi-
nanţat, chiar dacă tu ai făcut la maxim tot ce 
a fost nevoie pentru a te plia pe proiectul re-
spectiv. Dar noi am avut şi şansa ca cele mai 
importante proiecte să fie prin fonduri euro-
pene. De exemplu introducerea alimentării 
cu apă în comuna Ibăneşti pentru că mai ales 
partea de Ibăneşti Sat era într-o criză acută 
de apă în sensul că apa din fântâni era sărată, 
iar apa de băut era adusă  în bidoane de la 
izvoare. 
Alimentarea cu apă am început-o din surse 
proprii, apoi am făcut o extindere prin fon-

duri europene, accesând un proiect de 2,5 
milioane de euro prin care am introdus ali-
mentarea cu apă ca extindere, dar am intro-
dus şi canalizarea cu staţii proprii de epurare, 
iar asta a fost un lucru deosebit de important 
pentru comună. 
Apoi în primă etapă am asfaltat 4,5 km de 
drumuri, pe care nu am mai fost nevoiţi să 
investim nimic pentru reparaţia lor, ceea ce 
înseamnă că a fost o lucrare de calitate. Altfel 
se cheltuiau o grămadă de bani pentru repa-
raţia lor. 
Am accesat un milion de euro tot prin fon-
duri europene prin care asfaltăm alţi 8,5 km 
de străzi, pe lângă cei 4,5 km, în aşa fel încât 
se tot adună kilometri de asfalt în comună.

Rep.: Spuneaţi ceva de drumurile forestie-
re...
D.V.D.: Da, o altă prioritate sunt drumuri-
le forestiere din intravilanul comunei pen-
tru care suntem în lucru şi am parcurs paşi 
semnificativi pentru preluarea acestora în 
administrarea comunei. Până acum legisla-
ţia nu permitea, dar am reuşit să facem toate 
demersurile necesare pentru preluarea lor, 
fiind vorba de zece kilometri de drumuri 
pentru care avem în perspectivă să accesăm 
fonduri europene pentru asfaltarea lor şi să 
introducem şi canalizarea pe ele, pentru că, 
fiind drumuri forestiere, nu am putut face ni-
cio investiţie. Nici măcar să le întreţinem nu 
puteam. Încă nu am obţinut în formă finală 
titlul de proprietate, dar suntem avansaţi. 
Ca proiecte importante prin fonduri europe-
ne pe care le-am accesat mai pot aminti de 
aproape un milion de euro pentru două Că-
mine Culturale, mai precis cele din Ibăneşti 
Sat şi Ibăneşti Pădure pentru reabilitare şi 

dotare. Suntem în faza de achiziţii publice. 
Achiziţiile şi procedurile durează mai mult 
decât execuţia în sine. 
Prin PNDL avem în lucru două proiecte 
semnificative unde este vorba despre ex-
tinderea canalizării - 6,5 kilometri de reţea 
de canalizare şi 12,5 kilometri de aducţiune 
nouă de apă. De regulă în perioadele sece-
toase, nu ajunge apa şi atunci am fost nevo-
iţi să facem acest lucru. Exinderea reţelei de 
apă în comună este permanentă pentru că în 
fiecare an extindem şi oarecum şi din acest 
motiv se simte lipsa de apă, pentru că a cres-
cut foarte mult consumul. Dacă am început 
în 2005 cu 140 de abonaţi, acum avem spre 
1400. De aici şi nevoia de extindere a reţelei 
de canalizare.  

Rep.: Încet, comuna Ibăneşti se transformă 
într-o zonă turistică...
D.V.D.: Este adevărat, iar asta pentru că este 
o zonă liniştită, nu este poluată. Am reuşit să 
vindem câteva parcele de teren în zona unde 
se organizează Festivalul Văii Gurghiului 
pentru construcţia a noi pensiuni turistice. 
Am făcut acest lucru pentru stimularea turis-
mului. Investitorul este oarecum condiţionat 
să construiască aceste pensiuni pentru că a 
cumpărat terenul, dar are şi condiţii impuse 
în contract, şi-anume faptul că în cinci ani 
trebuie să edifice. De asemenea, am vândut 
şi 17 parcele pentru construcţia de cabane tot 
în zona Festivalului şi avem în perspectivă să 
mai vindem, iar fondurile să le putem folosi 
pentru investiţii în comună pentru că mulţi 
bani se cheltuie pe întreţinerea drumurilor, 
a podurilor şi reparaţii la instituţiile de în-
văţământ.

Schimbările în comuna Ibăneşti sunt vizibile. Iar aceste schimbări nu ţin doar de ceea ce se vede cu ochiul liber, de estetică, ci din contră, de confortul locuitorilor comunei. Apa, canalizarea, 
drumurile au fost şi sunt priorităţi pentru edilul comunei Ibăneşti, Dan Vasile Dumitru. Aşadar, facem o retrospectivă a realizărilor din comuna Ibăneşti...

Vot pentru aducerea deşeurilor de la Cluj-Napoca la 
Sânpaul
În cursul lunii decembrie a anului 2018, Mu-
nicipiul Cluj Napoca a solicitat Consiliului 
Județean Mureş acceptarea la depozitare în 
cadrul depozitului de deşeuri de la Sânpaul, 
a unei cantităţi de circa 2.000 tone/lună, pe 
o perioadă de minim 8 luni, deoarece Pro-
iectul Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Cluj nu este finalizat, 

respectiv depozitul de deşeuri Feleacu nu 
este încă funcţional. Conform normelor le-
gale în vigoare, CJ Mureş a solicitat punctul 
de vedere al Ministerului Fondurilor Euro-
pene în ceea ce priveşte posibilitatea accep-
tării acestei solicitări. Răspunsul primit din 
partea acestuia stipulează că este posibilă 
acceptarea, cu condiţia respectării unui set 

de cerințe care asigură că nu se vor produce 
efecte de concurență neloială şi nu se vor ge-
nera beneficii pentru operator. Astfel, consi-
lierii județeni au aprobat astăzi un proiect de 
hotărâre prin care şi-au dat girul în vederea 
depozitării cantității de 2000 de tone/lună la 
Depozitul de la Sânpaul.

Ziua Internaţională a Francofoniei celebrată la Biblioteca din Reghin
În fiecare an, în data de 20 martie este cele-
brată Ziua Internaţională a Francofoniei, fi-
ind o zi în care peste 250 de milioane de fran-
cofoni din lumea întreagă, sărbătoresc limba 
maternă prin manifestaţii culturale tematice, 
festivaluri de film, cercuri literare, expoziţii 
artistice sau festivaluri gastronomice. 
Această zi a fost marcată şi la Reghin, la Bibli-
oteca Municipală „Petru Maior”, fiind vorba 
despre un eveniment organizat în parteneriat 
cu Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” 
şi Şcoala Incluzivă nr. 3 din Apalina.
 „Astăzi, la Bibliotecă avem o expoziţie de 
carte cu autori francofoni, copiii au pregătit 
planşe pe tema francofoniei şi vom viziona 
împreună Micul Prinţ” a declarat Imola Gra-
ma, bibliotecar. 
Elevii prezenţi s-au implicat activ pentru ce-
lebrarea Zilei Internaţionale a Francofoniei, 
din munca lor reuşind să realizeze o expo-
ziţie de proiecte. „Am vrut şi în acest an să 
punctăm această dată importantă pentru 
limba franceză. Avem ocazia să le aducem 
la cunoştinţă copiilor cum sună limba fran-

ceză, că limba franceză este mai mult decât 
învăţăm la şcoală şi să realizăm activităţi 
amuzante. Avem o serie de planşe, care re-
prezintă cele zece cuvinte ale francofoniei, 
care se schimbă în fiecare an, iar elevii în-
cearcă să le reprezinte după cum înţeleg ei 

acele cuvinte. Apoi avem o serie de planşe 
care reprezintă elemente de cultură şi civili-
zaţie franceză” spune Elena Baciu, profesor 
limba franceză la Gimnaziul „Alexandru Ce-
uşianu” din Reghin.
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Secţia Sere şi Zone Verzi pregătită pentru înfrumuseţarea 
Reghinului
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Odată cu plecarea iernii, natura începe să-şi 
schimbe hainele, îmbrăcându-le pe cele de 
primăvară, ocazie perfectă pentru a demara 
lucrările de amenajare şi întreţinere a spaţi-
ilor verzi de pe raza municipiului Reghin de 
către lucrătorii de la Secţia Sere şi Zone verzi 
din cadrul Primăriei Municipiului Reghin. 
De menţionat faptul că angajaţii Secţiei Sere 
şi Zone Verzi din Reghin nu se ocupă doar 
cu plantaţiile şi întreţinerea spaţiilor verzi, ci 
în atribuţia acestora intră şi aparatele de joa-
că, mobilierul urban pentru care se execută 
reparaţii atunci când situaţia o cere. 

„De scurt timp au terminat cu toaletarea ar-
borilor. Ne apucăm de plantat arbori şi ar-
buşti în oraş în zonele unde s-au uscat. Anul 
trecut am avut o problemă cu buxusul, care 
dintr-o boală în foarte multe locuri s-a uscat, 
acele tufe trebuie scoase şi plantate altele în 
locul acestora, aşa că avem mai mult de lu-
cru în primăvara aceasta. Mai avem de lucru 
cu plantaţiile de primăvară la florile care din 
pricina iernii au mai îngheţat aşa că trebuie 
replantate. În acest moment pregătim şi flo-
rile pentru plantaţia de vară” spune Gagyi 
Maria, şef Secţie Sere şi Zone Verzi.

Aşadar, vom putea vedea în oraş flori speci-
fice Reghinului, precum muşcate, begonia, 
dar şi impatiens, pe care încă nu l-au folosit, 
acesta fiind primul an în care se plantează, 
aşa că dorinţa e cu atât mai mare pentru a 
vedea cum se comportă şi cum va suporta 
temperaturile de afară.
Imaginea zonelor din Reghin unde Secţia 
Sere şi Zone Verzi desfăşoară activităţi este 
diferită în fiecare an, în aşa fel încât să fie fo-
losit un alt tablou floristic. Dacă anul trecut 
au amenajat în centrul oraşului un rond de 
flori cu însemnele centenarului, reuşind să 
creeze din flori numărul „100”, în acest an 
vor planta flori astfel încât din aranjarea lor 
să iasă în evidenţă litera „R”, fiind litera re-
prezentativă Reghinului. 
„Noi facem două plantaţii: plantaţia de vară 
şi plantaţia de primăvară-toamnă, cu flori 
anuale şi bianuale. Din florile anuale am avut 
anul trecut aproape 60 de mii de fire planta-

te în oraş. Bineînţeles aici nu se includ doar 
plantaţiile pe care le facem noi, angajaţii se-
rei, ci şi cele a locatarilor municipiului care 
vin după diferite flori pentru a le planta în 
faţa blocului din cartiere ori cei de la case. La 
plantaţia de flori bianuale am folosit aproape 
40 de mii de fire” spune Gagyi Maria, şef Sec-
ţie Sere şi Zone Verzi.

Arbuşti şi flori gratuite pentru 
cetăţeni

An de an, în prag de primăvară. începând 
cu luna martie, Secţia Sere şi Zone Verzi 
din Reghin oferă gratuit cetăţenilor oraşului 
flori, arbori, arbuşti, molid şi gard viu. „Sunt 
mulţi care vin din cartiere de la blocuri, dar 
oricine vine spune doar adresa, semnează şi 
asta e toată treaba. Din păcate, interesul pen-
tru această acţiune de oferire gratuită a scă-
zut. Sunt tot mai puţine persoane interesate 
faţă de anii trecuţi, de multe ori rămânem cu 
straturi întregi de răsaduri pentru că nu vin. 
Facem întotdeauna mai mult pentru că ne 
gândim nu care cumva să vină şi să nu putem 
să-i servim. Nu ştiu care este motivul, dar cei 
care vin şi oferă interes sunt persoanele în 
vârstă, care îşi doresc să înfrumuseţeze zona 
în care locuiesc” a declarat Gagyi Maria, şef 
Secţie Sere şi Zone Verzi.

Marşul pentru viaţă la Reghin

“Mama îți mulțumesc că exist! Avortul este 
urletul unui copil care spune te-aş fi iubit 
mamă! Fiecare viaţă este un dar! Fiecare copil 
are dreptul la viaţă! Viaţa este primul drept al 
omului! Ce se stinge totdeauna, dar recapătă 
scânteie de câte ori se naşte un copil! Fără co-
pii = fără viitor!” sunt doar câteva dintre me-
sajele pe care participanţii la Marşul pentru 
viaţă le-au avut scris pe pancarte. 
Evenimentul, organizat în numeroase oraşe 
din România şi din Republica Moldova, cu 
titulatura de Luna pentru viață-2019, sub 
genericul „Unic din prima secundă”, are ca 
punct culminant Marşul pentru viață, ajuns 
la cea de a IX-a ediție națională. 
Peste 300 de persoane au participat vineri, 
22 martie la acest eveniment împotriva avor-
turilor, organizat de Protopopiatul Ortodox 
Român Reghin în colaborare cu Primăria şi 
Consiliul Local al Municipiului Reghin şi ISJ 
Mureş. 

„Viaţa este cel mai important dar 
pe care îl primim de la 
Dumnezeu...”

Participanţii au pornit de la Biserica Orto-

doxă “Sf. Gheorghe” din Piaţeta din cartierul 
Libertăţii, urcând pe strada Călăraşilor, înso-
ţiţi fiind pe tot traseul de poliţie şi jandarmi, 
care au vegheat la siguranţa desfăşurării eve-
nimentului. Tineri, vârstnici, în frunte cu 
mai mulţi preoţi s-au oprit la Monumentul 
Eroilor din Parcul Central unde s-au ţinut 
câteva cuvântări, moment urmat de un pro-
gram artistic. 
“Viaţa este dată de Dumnezeu şi nimeni nu 
are dreptul să intervină asupra acestei vieţi. 
El este cel care intervine asupra vieţii fiecă-
ruia dintre noi. Femeia este cea care dă naş-
tere pruncului. Cu cât dă naştere mai multor 
prunci, cu atât este mai aproape de Dumne-
zeu. Cel mai mare dar este acesta de a naşte 
prunci. Omul se întreabă “dar cu ce îi vom 
creşte?” dar vine Mântuitorul şi spune nu vă 
îngrijiţi de ziua de mâine, ajunge zilnic greu-
tatea ei de azi. De ziua de mâine se îngrijeşte 
Dumnezeu” a subliniat în discursul său, Flo-
rin Bengean, directorul Bibliotecii Munici-
pale “Petru Maior” din Reghin.   

“Ieri, la Deda spunea părintele protopop că 
şi-ar dori ca astfel de marşuri să nu mai aibă 
loc. În secolul 21 este paradoxal să milităm 
pentru viaţă. De vreme ce viaţa este un dar al 

lui Dumnezeu de care ar trebui să fim atenţi. 
S-a spus foarte mult că biserica, că ortodoxia 
este împotriva a ceva. Nu! Biserica nicioda-
tă nu este împotriva la nimic. Însă nici noi 
nu putem să adoptăm o politică a struţului 
şi să ne prefacem că aceste probleme existen-
ţiale nu există. Ceea ce dorim noi ca preoţi, 

ca părinţi este să transmitem că viitorul este 
al copiilor noştri, însă viitorul este al acelor 
copii care se şi nasc prin grija mamelor lor, 
prin grija părinţilor lor” a precizat preotul 
Daniel Cota de la Parohia Ortodoxă din Ru-
şii Munţi.  
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Specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog (CPECA) Mureş au 
desfăşurat o activitate de prevenire a consu-
mului de droguri adresată cadrelor didactice 

vineri, 15 martie la Liceul Tehnologic „Luci-
an Blaga” Reghin.
Activitatea a urmărit informarea diriginților 
din cadrul unității şcolare cu privire la pro-

blematica consumului de droguri, în vederea 
desfăşurării de către aceştia de activități de 
prevenire a consumului de droguri pentru 
elevi. 
Aceste acţiuni preventive vor fi derulate 
permanent de către profesori, la orele de 
dirigenție sau în cadrul programului “Şcoala 
Altfel”.
De asemenea, a fost promovat proiectul na-
ţional de prevenire a consumului de droguri 
“Mesajul meu antidrog”, implementat de 
CPECA Mureş în anul şcolar 2018/2019.
Pe tot parcursul acestui an şcolar, specialiştii 
CPECA Mureş vor oferi consiliere cadrelor 
didactice în legătură cu aspectele de preve-
nire a consumului de droguri, cu mijloace 
eficiente de realizare a activităţilor antidrog 
ce doresc să fie iniţiate.

(C.R.)

Concursul se organizează pe trei secţiuni: 
poezie, proză ficţiune şi cronică/reportaj 
sportiv pentru elevii cu vârsta cuprinsă în-
tre 7 şi 18 ani din unităţile de învăţământ cu 
profil artistic şi sportiv. Acest concurs se des-
făşoară în două faze, respectiv faza judeţeană 
şi faza naţională. Faza judeţeană se derulea-
ză până în luna mai a anului în curs, pentru 
care fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean va 
desemna un juriu din care vor face parte 

inspectorul de limba şi literatura română, 
inspector educativ şi cel de educaţie fizică şi 
sport, dar şi un reprezentant al filialei judeţe-
ne A.O.R., colectiv care va stabili câştigătorii 
la cele trei secţiuni pe fiecare categorie de 
vârstă. După jurizare, expedierea lucrărilor 
câştigătoare la fazele judeţene se va face de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean pe adresa Co-
mitetului Olimpic şi Sportiv Român până în 
data de 14 iunie 2019. 

„Lucrările trebuie să abordeze sub aspectul 
tematic, spiritul olimpic sau una dintre va-
lorile Olimpismului: excelenţa, prietenia, 
fair-play-ul, toleranţa, bucuria aflată în efort, 
echilibrul dintre corp şi minte. Subiectul tre-
buie să fie localizat în domeniul sportiv” se 
arată în regulamentul concursului. 
Lucrările nu trebuie să depăşească cinci coli 
de hârtie în format A4, iar redactarea textelor 
poate fi făcută în format electronic sau olo-

graf. Ele vor fi însoţite obligatoriu de un ta-
lon de participare, cu toate datele completate 
precum nume şi prenumele participantului, 
titlul lucrării, secţiunea, vârsta elevului, cla-
sa, numele şi numărul de telefon al profeso-
rului îndrumător, unitatea de învăţământ, 
adresa, numărul de telefon cât şi adresa de 
mail a şcolii. 
Faza finală se va desfăşura în luna octom-
brie/noiembrie a anului în curs. 
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Elevii se pot înscrie la concursul naţional 
„Un condei numit fair-play” Codruţa ROMANŢA

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român prin Academia Olimpică Română organizează în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, concursul naţional de literatură şi jurnalism intitulat „Un 
condei numit fair-play”.

”Imaginând viitorul european” - concurs pentru elevi
În acest an şcolar, în România se va organiza 
concursul naţional de eseuri intitulat „Ima-
ginând viitorul european”, ca urmare a unei 
iniţiative a Consiliului European comunica-
tă celor 47 de state membre, prin care sunt 
invitate să organizeze evenimente şi acţiuni 
educaţionale specifice care să marcheze ani-
versarea a 70 de ani de la înfiinţarea Consi-
liului Europei.
Concursul de eseuri de adresează elevilor 

cu vârsta între 14 şi 18 ani şi constă în re-
dactarea unui eseu în format electronic de 
maxim 1000 de cuvinte. La finalul lucrării 
se va specifica numele şi prenumele elevu-
lui, unitatea de învăţământ, urmând ca eseul 
să fie printat, semnat de elev şi convertit în 
format PDF. Eseul realizat în limba română 
va fi însoţit de traducerea acestuia, fie în lim-
ba engleză, fie în limba franceză, la alegerea 
participanţilor. 

Concursul se desfăşoară în trei etape: şcoală, 
judeţeană şi naţională. Etapa pe şcoală se va 
desfăşura în perioada 1 aprilie – 10 mai 2019, 
în urma căreia comisia de evaluare de la ni-
velul şcolii va alege un singur câştigător. Eta-
pa judeţeană se va desfăşura în perioada 13 – 
31 mai 2019, perioadă în care se va desfăşura 
evaluarea eseurilor la nivelul inspectoratelor 
şcolare şi transmiterea lucrării selectate la 
Ministerul Educaţiei Naţionale. Etapa finală, 

mai precis cea naţională va avea loc în pe-
rioada 1 – 15 iunie când va fi desemnat un 
sigur câştigător la nivel naţional. 
Prin tema aleasă se doreşte a fi tratată, în 
contextul misiunii şi valorilor asumate de 
Consiliul Europei, prin reflecţia autorilor 
eseurilor asupra firului comun care leagă 
statele şi oamenii, precum şi a aşteptărilor 
legate de viitor. 

Activitate de prevenire a consumului de droguri la 
Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin
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Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă aplică o serie de măsuri active ce vi-
zează integrarea pe piața muncii a şomerilor 
şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă. Printre măsurile destinate creşterii 
şanselor de ocupare a şomerilor, se numără 
acordarea de subvenții în vederea stimulării 
angajatorilor de a încadra pe piața muncii 
persoane aparţinând unor categorii dezavan-
tajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii.
Astfel, angajatorii care încadrează în muncă, 
pe perioadă nedeterminată: şomeri peste 45 
ani sau părinți unici susţinători ai familii-
lor monoparentale, persoane cu handicap, 
proaspăt absolvenți, şomeri de lungă durată 
sau tineri NEETs, primesc lunar, pe o pe-

rioadă de 12 luni pentru fiecare persoană 
angajată din această categorie, o sumă de 
2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor 
de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. 
Subvențiile se acordă la solicitarea angajato-
rilor care încadrează în muncă persoane din 
categoriile mai sus menționate.
De aceeaşi subvenție beneficiază şi angajato-
rii care încadrează în muncă, potrivit legii, 
şomeri care, în termen de 5 ani de la data 
angajării îndeplinesc, conform legii, condi-
ţiile pentru a solicita pensia anticipată par-
ţială sau de acordare a pensiei pentru limită 
de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a 
solicita pensia anticipată parţială. Subvenția 
se acordă lunar, pe perioada angajării, până 

la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
Totodată, angajatorii care încheie contracte 
de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, pot be-
neficia de sprijin financiar în cuantum de 
2.250 lei/lună pentru fiecare contract de uce-
nicie încheiat. Suma lunară se acordă la ce-
rerea angajatorului, proporţional cu timpul 
efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă 
de derulare a contractului.

De asemenea, pentru a asigura tranziția 
absolvenților de învăţământ superior de la 
sistemul de educaţie la piaţa muncii, angaja-
torii pot organiza programe de stagiu pentru 
absolvenţii de învăţământ superior. Pentru 

astfel de programe persoanele juridice pot 
primi, la cerere, subvenții de 2.250 lei/lună/
stagiar pe o perioadă de şase luni.
Facilitățile financiare se acordă la solicitarea 
angajatorilor pentru persoanele din catego-
riile menționate şi înregistrate în evidențele 
AJOFM Mureş. Invităm angajatorii din 
județul Mureş să se adreseze AJOFM Mureş 
pentru a obține mai multe informații cu pri-
vire la prevederile legale şi pentru a beneficia, 
dacă sunt îndeplinite condițiile, de măsurile 
active de ocupare, confom prevederilor lega-
le în vigoare.

11UTILE

Vând teren intravilan, 21ari, deschidere la 
strada de 30 m., potrivit pentru construcția 
unei locuinte, zona linistită, str bodogaia 
(mai sus de depozitul evora) detalii la telefon 
0749.497.195

Firmă din Ungaria caută colegi specialişti 
în instalaţii sanitare pentru munca în Ger-
mania (Hamburg, Nürnberg, Duisburg) cu 
experienţă în domeniu, minim 2 - 4 ani. Cu-
noştinţe de limba maghiară ar fi un avantaj, 
dar nu e obligatoriu. Rugăm seriozitate. De-
talii şi informaţii la 0036.309.901.868.

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

ANUNŢURI

Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri

Primăria Municipiului Reghin în colaborare 
cu instituţiile de învăţământ din Reghin or-

ganizează un proiect dedicat Anului Cărţii 
intitulat „Biblioteca Urbană”. 

„2019 a fost declarat Anul Cărții în România 
aşa că ne-am gândit ca împreună cu unitățile 

de învățământ, să scoatem biblioteca în par-
curi şi în spațiile de promenadă din oraş pen-
tru ca un număr cât mai mare de reghineni 
să se bucure de lectură în aer liber. Copiii au 
două săptămâni la dispoziție (25 martie- 5 
aprilie) să meşterească o bibliotecă urbană, 
cu cât mai ingenioasă cu atât mai bine. Toa-
te bibliotecile vor fi mai apoi amplasate în 
spațiile publice şi umplute cu cărți adunate 
de elevi în această perioadă. Le dorim succes 
tuturor celor implicați în proiect!” spun or-
ganizatorii. În urma acestui proiect, cea mai 
inspirată creaţie va fi recompensată cu  un 
premiu special.  
Aşadar, dacă printre voi sunt doritori care 
vor să doneze cărți pentru acest proiect sun-
teţi aşteptaţi cu ele la sediul primăriei, de 
luni până vineri, între orele 08.00 şi 16.00, 
la Compartimentul Învățământ, Cultură, 
Sport.

Biblioteca Urbană la Reghin
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