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Mureș Half Marathon - Descoperă Târgu-Mureşul în alergare”
Mureș Half Marathon Vrei să îți depășești limitele și să ieși din zona ta de confort? Vrei
să descoperi Târgu- Mureșul așa cum nu ai
mai făcut-o până acum? Vino alături de noi
și de alți 1000 de alergători în data de 12 Mai,
la cel mai inedit concurs de alergare pe asfalt Mureș Half Marathon 2019, organizat de
Asociația Sportivă Mureș Runners în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu-Mureș.
Cursele sunt create pentru toată lumea: te
poți înscrie pentru ștafetă a câte 4 persoane
fiecare având 5 km de alergare sau individual
cursa de 10 km, iar pentru cei mai curajoși
cei 21 km semimarathon. Bineînțeles că nu
au fost uitați nici cei mici, pentru care avem 1
km de alergare, iar pentru cei mai buni sunt
puse la bătaie premii generoase. Și pentru
că ești un curajos, indiferent de cursa aleasă, noi te răsplătim cu o zi de neuitat plină

de prieteni, surprize frumoase și bineînțeles
de sport. Așa că ia-ți prietenii și ne vedem la
start pe 12 Mai 2019!
Asociaţia Mureș Runners este o colectivitate
de oameni uniţi de aceeaşi pasiune, respectiv
de pasiunea pentru mişcare şi pentru sport.
De patru ani, Mureş Runners s-a evidenţiat
prin numeroase proiecte, printre care cele
mai importante sunt competițiile sportive
Mureș Half Marathon și Mureș 24 H.
Mureș Half Marathon este o competiţie de
alergare în masă, unde sub Deviza “Descoperă Târgu-Mureşul în alergare” se adună la
start în fiecare an aproximativ o mie de participanţi.
În acest an competiţia se află la cea de-a treia
ediţie, iar dorinţa Mureş Runners, pe lângă
aceea de a avea un număr cât mai mare de
participanţi prin intermediul cărora să pro-

moveze sportul şi un stil de viaţă cât mai
sănătos este şi aceea de a promova TârguMureşul.
“Ce înseamnă Mureş Runners dincolo de
competițiile sportive? Mureş Runners înseamnă devotament şi implicare în diverse
proiecte sociale cum ar fi « Acţiune de împădurire » sub deviza, « Ne pasă de aerul pe
care îl respirăm, de calitatea vieţii noastre şi
a generaţiilor următoare », membrii Mureş
Runners au plantat câte un copac pentru fiecare participant la Mureș Half Marathon
ediţia 2018, totalizând 1000 de puieţi plantaţi sub supervizarea şi participarea Direcţiei Silvice Mureş şi a Ocolului Silvic Mureş.
Sub deviza “Aprinde o stea pentru Epilepsie”,
Asociaţia Mureş Runners a sprijinit şi s-a
alăturat în acţiunea de strângere de fonduri
pentru bolnavii de epilepsie, acţiune care a

constat într-un cross caritabil ce a avut loc în
luna iunie în Târgu-Mureş, dar asociaţia s-a
implicat şi în acţiuni de strângere de fonduri,
Christmas Run, prin care am
ajutat familii nevoiașe din Târgu-Mureş şi
împrejurimi” spun reprezentanţii Asociaţiei
Mureş Runners. Mureș Runners îşi doreşte
continuarea implicării în plan social şi în
anul 2019, demarând în acest sens proiecte
noi, printre care strângerea de fonduri „Salvati copiii” pentru amenajarea și dotarea salonului de terapie intensiva noi născuţi de
la maternitatea Spitalului Clinic Județean
Mureş, cât şi organizarea unui cross caritabil
pentru copii «IceCream Kid Runn » în luna
iunie.
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Violenţa psihologică – tema dezbătută la Reghin în prezenţa
iniţiatorului Legii anti-bullying
„Şcoala, curtea şi sala de clasă reprezintă un micro univers în care se întâlneşte bucuria, fericirea, zâmbetul pe care l-am avut şi noi când eram copii, dar din păcate, în egală măsură şi violenţa,
derâderea, un lucru care nu ar trebui să se întâlnească. Cred că toţi cei care astăzi vom avea intervenţii sunt oameni de bună credinţă. Fiecare dintre noi facem extrem de multe pentru copii, dar
totuşi niciodată nu suficient. Totuşi, eu încă mai cred că educaţia este cea care ne poate salva. Trebuie să fim conştienţi că avem obligaţia să călcăm pe acest tărâm fertil şi doar educaţia şi introducerea ei în şcoli pentru care am militat de când sunt inspector şcolar general, ne mai poate salva. Şcoala face doar instruire, nu are timp să facă şi educaţie. Educaţia porneşte de acasă. Spunea un
psiholog cu puţin timp în urmă: terminaţi să acuzaţi profesorii, educaţi copiii înainte să vină la şcoală”. Şi cred că de aici trebuie să pornim. Copiii copiază tot ceea ce înseamnă educaţia primită
de acasă” a declarat inspectorul şcolar general, Ioan Macarie, prezent joi, 4 aprilie la Reghin cu ocazia unei întâlniri având ca temă legea anti-bullying.

Oameni cu funcţii de conducere precum directori de la grădiniţe, şcoli generale şi licee,
autorităţi publice locale, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, reprezentanţi
ai organelor de ordine publică din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean s-au întâlnit joi, 4 aprilie la Reghin pentru o amplă
discuţie pe tema bullying-ului, un fenomen
des întâlnit în şcolile din România.
De ce o astfel de întâlnire la Reghin? Răspunsul îl are Crina Slev, consilier personal
al primarului Municipiului Reghin, care s-a
ocupat împreună cu echipa sa de organizarea întâlnirii. Ideea organizării acestui eveniment a pornit de la Crina Slev, care a participat la nenumărate întâlniri pe acest subiect,
în calitate de invitat. „De fiecare dată găseam
trei-patru – cinci – zece elevi ori profesori,
niciodată în acelaşi loc profesori, elevi, părinţi, psihologi, autorităţi pentru a discuta
împreună pe această problemă. Mi se părea
că mă aflu la o dezbatere despre egalitate de
gen, la care sunt prezente doar femeile şi că
nu vom avea rezultate niciodată pe termen
mediu şi lung, atunci când avem doar o parte
implicată. Întâmplarea face că în acelaşi timp,
cunoşteam câţiva colegi parlamentari care au
avut iniţiativa de a depune această lege antibullying, astfel încât i-am invitat să participe
la acest eveniment. Îi mulţumesc lui Andrei
Pop că a făcut efortul de a fi astăzi prezent
aici. Am discutat cu cei de la Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, care au fost mai mult decât deschişi
să ne ajute şi evident cu cei de la organizaţia
Salvaţi Copiii, fără de care acest eveniment
nu ar fi avut loc. Cred că ştiţi foarte bine faptul că Legea anti-bullying se bazează pe raportul pe care ei l-au scos în 2016, referitor
la bullying la nivel naţional. Şi-atunci toate
stelele s-au aliniat şi astăzi la Reghin avem
directori de şcoli generale şi directori de grădiniţe pentru că ne-am dat seama că acest
fenomen se instalează timpuriu, astfel încât
trebuie să pornim de jos. Chiar discutam cu
colegele pentru că ar trebui să pornim inclusiv de la creşă, unde acolo, modul în care
sunt trataţi copiii are o amprentă asupra dezvoltării lor emoţionale” spune Crina Slev, organizator, consilier personal al primarului în

cadrul Primăriei Municipiului Reghin.
Primarul Municipiului Reghin, Maria Precup s-a arătat încântată de această dezbatere,
considerând-o necesară, în contextul în care
tot mai des apar în media informaţii legate de acest subiect. „Îi felicit pe colegii mei
care au avut iniţiativa şi curajul, precum şi
tuturor instituţiilor implicate. Toţi avem copii şi nepoţi ori vom avea şi este foarte important să punem toţi mâna să vedem ce se
poate face pentru a stopa tragediile cu care
ne confruntăm zi de zi. Sunt tristă când aflu
că unii copii sau chiar profesori sunt agresaţi
ori bătuţi, sau părinţi care nu intervin când
trebuie şi cum trebuie. Vina este a tuturor
şi de aceeea trebuie să ne implicăm cu toţii
să vedem ce putem face pentru că România
este pe loc fruntaş în ceea ce priveşte acest
fenomen” a declarat primarul Municipiului
Reghin, Maria Precup.
Din păcate, ţara noastră se află în top trei
când vine vorba despre violenţa psihologică,
motiv pentru care o lege în acest sens a fost
iniţiată de Petre Florin Manole şi deputatul
Andrei Pop. Totul a pornit după un raport al
Organizaţiei Salvaţi Copiii.
Deputatul Andrei Pop, iniţiatorul Legii antibullying a luat parte la această întâlnire, prima de acest gen din ţară, după ce această lege
a fost adoptată.
„Pentru mine copiii sunt o prioritate. Acest
fenomen de bullying este foarte răspândit la
noi în ţară, fiind în top trei la nivel european.
Statisticile sunt îngrijorătoare. Partea de
lege defineşte termenul şi propune anumite
mecanisme interne în instituţiile de învăţământ astfel încât tinerii să poată beneficia
de consiliere psihologică reală. Să existe o
parte de actualizare a curriculumului la nivel
de consilieri psihologici, atât pentru victimă,
cât şi pentru agresor, cât şi pentru martori,
profesori şi părinţi. Pe noi nu ne interesează
să stopăm evenimentul pentru că sunt diferenţe de clase, de statut, de preferinţe, de
hobby-uri, fenomenul va exista mereu. Pe
noi ne interesează doar să ne acceptăm cu
toţii, să existe toleranţă unul faţă de celălalt
indiferent de preferinţe pentru că ştim că
bullying-ul se manifestă în diferite moduri,
de la porecle până la violenţe repetate. Ne

interesează şi violenţa în mediul online, care
cumva sparge anumite bariere, suntem mult
mai relaxaţi şi jignim mult mai uşor atunci
când suntem în faţa calculatorului. Următorul pas va fi să găsim un mecanism eficient
prin care acest fenomen să fie cât mai rar
întâlnit la noi. E primul eveniment de genul
ăsta la care particip şi tocmai din acest motiv
mă bucur că se întâmplă. Cred că astfel de
evenimente ar trebui să fie replicate la nivelul fiecărui judeţ. Nu legea în sine mă interesează, constrângerea sau amenda, partea de
pedeapsă, ci partea de dezbatere, trebuie să
înţelegem şi să discutăm, să recunoaştem că
există acest fenomen. Nu putem să spunem
că aşa sunt copiii. Nu, pentru că vorbim despre ceea ce este bun şi ceea ce este rău. Şi asta
trebuie să discutăm cu toţii, în primul rând
cu adulţii, pentru că vorbim de educaţie, iar
asta este singura cale de a evolua în societate. Cel mai grav este faptul că şapte din zece
copii sunt martori la acest tip de comportament şi nu acţionează în niciun fel. Se manifestă şi la adulţi, avem un proiect al codului
muncii. Sunt cazuri unde la locul de muncă
tinerii sunt marginalizaţi, ne întrebăm de ce
tinerii nu se integrează la locul de muncă, de
ce nu preiau anumite informaţii de la seniori.
Sunt lucruri pe care dacă nu le recunoaştem
nici nu vom găsi soluţii” a declarat deputatul
Andrei Pop, iniţiatorul Legii anti-bullying.
Organizaţia Salvaţi Copiii a publicat primul
studiu naţional cu privire la fenomenul de
bullying în şcolile româneşti, în vederea unei
mai bune înţelegeri a motivelor care stau la
baza acestor comportamente de violenţă între copii şi a dimensiunii acestui fenomen în
contextul educaţional din România. Motivul
principal al dezbaterii a fost conştientizarea fenomenului şi acceptarea lui. Conform
acestui studiu, cifrele sunt îngrijorătoare: în
mod repetat, în şcoală, 3 din 10 copii sunt
excluşi din grupul de colegi, 3 din 10 copii
sunt ameninţaţi cu bătaia sau lovirea de către colegi, 1 din 4 copii a fost umilit în faţa
colegilor.
„Ne bucurăm să fim astăzi prezenţi la această dezbatere în calitate de reprezentant al Organizaţiei Salvaţi Copiii. Este un eveniment
care continuă strădania noastră de a veni

către lume pentru a conştientiza acest fenomen. Am întâlnit foarte mulţi copii victime
ale acestui fenomen. În anul 2016, Salvaţi
Copiii a lansat un prim studiu sociologic legat de acest fenomen. Este foarte important
ca toată lumea să fie implicată în combaterea
şi prevenirea fenomenului pentru că este de o
complexitate enormă. Nu ajunge să ne adresăm doar copiilor, şcolilor, ci este important
să ne adresăm şi părinţilor, să implicăm autorităţile pentru că bullying-ul este diferit de
orice formă de agresivitate sau de violenţă.
În cadrul acestei dezbateri este foarte important să înţelegem ce este bullyingul pentru că
dacă nu ştim ce este, nu ştim ce să facem. Un
alt aspect este recunoaşterea, faptul că este o
problemă în şcolile din România şi să recunoaştem că putem să greşim. Dacă recunoaştem greşeala, putem face ceva în sensul de a
o repara” a precizat Alina Schenk, reprezentant Organizaţia Salvaţi Copiii.
Din fericire în judeţul Mureş, până în momentul de faţă nu au fost semnalate poliţiei
cazuri de bullying, ba mai mult, infracţionalitatea sesizată în şcoli este în scădere „Felicit
iniţiativa organizatorilor şi a celor implicaţi.
Ne bucurăm că sunt actori care se apleacă
acestui fenomen, un fenomen de dată recentă, care se manifestă sub toate formele sale,
fie că vorbim despre bullying verbal, fizic ori
chiar cibernetic. Acest fenomen poate genera şi un anumit gen de infracţionalitate, ne
referim aici în special la agresiunile fizice.
Noi, Poliţia Română, avem în competenţele
noastre prevenirea şi combaterea tuturor genurilor de infracţionalitate şi ne preocupăm
pentru a avea un climat de siguranţă publică şi de a se desfăşura activitatea didactică
în cele mai bune condiţii, în ceea ce priveşte
elevii, personalul didactic, cadrele auxiliare etc. În ceea ce priveşte infracţionalitatea
sesizată în şcoli, vă pot spune că în cele trei
luni ale anului curent este în scădere faţă de
perioada similară a anului trecut. A scăzut
numărul de loviri şi alte violenţe, nu sunt infracţiuni grave, ci sunt infracţiuni comise de
elevi minori, care nu răspund penal” spune
comisar şef de poliţie, Claudiu Petru Jurcan,
adjunct al şefului IPJ Mureş.
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Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformează realitatea, o hologramă piramidală, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poți cânta fără
să îl atingi, sunt doar câteva dintre lucrurile care îi așteaptă pe vizitatori pentru prima oară în Târgu-Mureș la primul Muzeu al Iluziilor Optice din România, care va fi deschis din data de 11
şi până în data de 18 mai 2019 la Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Târgu-Mureș. Conceptul este unul unic în România și are un caracter interactiv – vizitatorii vor putea înțelege cum
funcționează iluziile prin contactul direct cu cele peste 100 de obiecte prezentate, dar și prin explicațiile unui povestitor unplugged, care va oferi detalii despre mecanismele lor de funcționare și
va face demonstrații live.
Totodată, proiectul este unul mobil și își
propune să ajungă în toate marile orașe ale
României. Deși este o premieră pentru țara
noastră, conceptul de Muzeu al Iluziilor este
unul popular în multe dintre marile orașe
ale lumii, care au astfel de muzee interactive
permanente: Barcelona, Zagreb, Moscova,
Ljubljana sau Sankt Petersburg sunt doar
câteva exemple de metropole cu tradiție în
acest sens.
„Noi ne-am dorit mult să creem un loc în
care participanții de orice vârstă să poată învăța prin joacă și interacțiunea directă
cu exponatele”, a declarat Adrian Filpișan,
inițiatorul principal al Muzeului Iluziilor.
„Proiectul e, în primul rând, unul educativ
și neconvențional. Cred că fiecare familie,
fiecare copil și fiecare persoană trebuie să intre măcar o dată într-un Muzeu al Iluziilor
Optice: e o experiență unică să parcurgi exponatele, să cânți la theremin sau să te așezi
pe spate pe un pat cu 2200 de cuie fără să
ți se întâmple nimic, la fel cum e amuzant și
provocator să încerci să rezolvi enigmele din
spatele fiecărei iluzii optice în parte.”
Muzeul Iluziilor Optice își conduce vizitatorii prin 3 mari capitole, fiecare destinat unui
alt tip de iluzii. Sala oglinzilor deformate este
locul unde cei mici se vor distra și vor deveni, pentru câteva minute, subțiri ca o sfoară
sau rotunzi ca un balon, vor avea burta până
la nas sau vor deveni pitici. Iluziile optice vor
avea și ele o sală dedicată: peste 50 de tablouri originale, unele de mari dimensiuni, vor
provoca voința și inteligența celor care vor
încerca să rezolve misterele din spatele lor.
Toate imaginile sunt dotate cu instrumen-

te de măsurat, cu ajutorul cărora vizitatorii
vor încerca să înțeleagă cum funcționează
iluziile. A treia sală este dedicată obiectelor
care le vor oferi vizitatorilor experiențe unice: aici, vizitatorii vor putea înțelege cum
funcționează hologramele, vor încerca să
descifreze mecanismul iluziei cinematografice sau vor putea să își încerce talentele
muzicale la un theremin, primul instrument
muzical electronic.
„Noi nu vrem doar să le oferim vizitatorilor
o alternativă plăcută pentru petrecerea timpului liber, ci și să le provocăm gândirea, să
îi facem să înțeleagă care sunt mecanismele
logice și naturale care se află în spatele tuturor iluziilor care ne înconjoară”, a completat
Filpișan. „Muzeul Iluziilor Optice e, prin
asta, și o completare neconvențională, dar
extrem de utilă, a educației formale din școli.
Totodată, le recomandăm vizitatorilor să
aibă bateria telefonului sau a aparatului foto
100% încărcată când vin la noi, pentru că vor
pleca cu multe amintiri frumoase de aici”.
Muzeul va putea fi vizitat pe bază de rezervare, la contact@muzeuliluziilor.ro sau la numărul de telefon 0740.365.699. Spectacolele
se vor desfășura între orele 09:00 și 19:00,
din oră în oră, cu începere la oră fixă. Durata unei vizite este de 60 de minute, iar prețul
unui bilet este de 16 lei. Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Târgu-Mureș se află pe
strada Trandafirilor, nr. 11.
Muzeul Iluziilor Optice este un proiect al
Asociației Astronomice Pluto.
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O nouă ediţie Critical Mass la Reghin, un nou eveniment dedicat atât copiilor, cât şi adulţilor, se va desfăşura în acest an la începutul lunii mai, mai precis în data de 5 mai, cu începere de la ora
10:30, eveniment organizat de Fundaţia Comunitară Mureş în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin.
Pregătiţi-vă aşadar bicicletele şi luaţi parte la
programul pregătit de organizatori, conceptut într-o mică măsură diferită faţă de ediţia
trecută.
În cadrul programului Critical Mass veţi putea lua parte la activităţi precum marşul bicicliştilor şi creativitate în trafic – activitate
special creată pentru copii. “Un joc interactiv în care copiii cu vârste între 3-14 ani pot
învăța reguli de circulație și participa la diferite activități legate de circulație, siguranța
în trafic și probe de îndemânare pe bicicletă.
În centrul orașului vor fi amplasate 10 puncte cu diferite jocuri unde copiii, după ce se
înscriu și primesc talonul de participare,
își pot testa și îmbunătăți cunoștințele despre circulație într-un mod foarte interactiv
și distractiv. La încheierea evenimentului,
copiii vor participa la Junior Critical Mass
– marșul micilor bicicliști – parcurgând un
traseu de 1,5 km în jurul parcului din P-ța
Petru Maior” a declarat Cristian Man, organizatorul evenimentului.
Deasemenea, tot din cadrul Critical Mass va

face parte şi acţiunea “Pedalează pentru un
scop bun”, o activitate caritabilă de strângere
de fonduri. “Pedalează pentru un scop bun!
este un eveniment de fundraising. Bicicliştii
înscrişi în acţiune, prin achitarea taxei de
participare, primesc 3 taloane de tombolă.
Talonul de tombolă va fi validat prin vizitarea punctelor de control amplasate pe teri-

toriul oraşului. Pentru a valida un talon de
tombolă trebuie vizitate minim 3 puncte de
control de unde vor acumula câte o ştampilă.
Vor fi amplasate 9 puncte de control pe raza
oraşului. Prin această acţiune vom strânge
fonduri pentru echiparea grădiniţelor din
oraş cu 10 biciclete fără pedale, căşti şi conuri necesare pentru a putea începe activităţi

loc de transport alternativ. „Prin parteneriatul pe care-l vom face cu Poliţia Rutieră Reghin vom derula şi o campanie de informare
a bicicliştilor asupra felului în care trebuie să
fie echipare bicicletele şi biciclistul când circulă prin trafic. Vom împărţi fly-ere cu mesajul ”Fii Vizibil în TRAFIC!” bicicliştilor pe
care-i vom opri pentru a le oferi o cafea și un
croissant cu ciocolată” spune Cristian Man,
organizator.
Aşadar, Breakfast 4 Bikers se va derula în fiecare zi începând cu data de 6 mai 2019 şi

va înceta pe 8 mai 2019. Evenimentul se va
desfăşura în trei zone diferite ale oraşului:
Strada Vânătorilor, nr. 20, Strada Gării în
preajma Liceului „Petru Maior” şi strada Pomilor, nr. 3 în faţa blocului 3, scara I.
Organizatorii împreună cu aproximativ zece
voluntari vor invita bicicliştii care trec prin
intersecţiile mai sus menţionate, la o cafea
fără a perturba traficul între orele 6.30 - 9:00
cu sprijinul Serviciului Rutier Reghin.
Prin intermediul acestui eveniment, organizatorii doresc să aducă un zâmbet pe feţele

de educaţie rutieră pe bicicletă. La sfârşitul
acţiunii vom avea o tombolă cu premii pentru participanţi” adaugă Cristian Man.
În ceea ce priveşte Marşul Bicicliştilor, un
demers organizat de Fondul Comunitar Reghin şi VeloPrieteni Reghin “se doreşte sensibilizarea bicicliştilor, cetăţenilor şi autorităţilor din Reghin asupra respectării legilor de
circulaţie pe două roţi şi a importanţei mobilităţii urbane sustenabile, protecţia mediului,
folosirii mijloacelor de transport alternative
şi evitarea accidentelor rutiere. Sensibilizăm
şoferii şi autorităţile asupra faptului că bicicliştii sunt participanţi la trafic. Tragem un
semnal de alarmă că datorită vulnerabilităţii
acestora şi a infrastructurii neadecvate este
nevoie de o atenţie mult sporită din partea
celorlaţi participanţi la trafic pentru a evita
evenimentele neplăcute. Promovăm mersul
pe bicicletă în rândul locuitorilor oraşului”
spun organizatorii.
sursa foto: Fondul Comunitar
Reghin - Cristian Petraş

Mic dejun pentru bicicliştii din Reghin
După succesul avut în Târgu-Mureş,
Breakfast 4 Bikers – mic dejul pentru biciclişti – organizat de Fondul Comunitar
Mureş încă din anul 2016 după o ideea preluată din Ungaria, a venit rândul ca şi reghinenii să se bucure de un astfel de eveniment.
Despre ce este vorba mai exact? În cadrul
evenimentului de la Reghin, timp de trei zile,
începând cu 6 mai până în 8 mai, se oferă micul dejun gratuit celor care se deplasează cu
bicicleta spre locurile lor de muncă, şcoală
sau pur şi simplu folosesc bicicleta ca un mij-

oamenilor care pedalează spre serviciu ori
spre şcoală, să reducă procentul elevilor care
vin cu maşina la şcoală şi creşterea numărului elevilor care se deplasează cu bicicleta
la şcoală. Totodată se doreşte monitorizarea
bicicliştilor care folosesc bicicleta ca mijloc
de transport alternativ, dar şi conştientizarea
tuturor participanţilor la trafic asupra faptului că bicicliştii sunt parte din el.
(C.R.)
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Biblioteca Urbană - un proiect dedicat
Anului Cărţii

Codruţa ROMANŢA

Biblioteca urbană este un proiect al Primăriei Reghin în colaborare cu unitățile de învățământ din oraș. Astfel, grădiniţe, şcoli generale şi licee din Reghin au acceptat provocarea, punându-şi
imaginaţia la treabă, dând viaţă bibliotecilor urbane. Deşi iniţial era vorba de o singură bibliotecă de instituţie, au fost şcoli care au reuşit să realizeze mai multe astfel de biblioteci.

Un număr de 27 de biblioteci urbane sunt
amplasate în diferite zone ale oraşului, în locaţii precum Parcul Central, Piaţeta din Cartierul Libertăţii, Parcul Tineretului, Parc Duzilor, dar şi în parcurile din cartierele Unirii,
Făgăraşului, Sălciilor, Cinematograf, Spital.
Dar de unde a pornit această idee? Despre
asta ne vorbeşte Crina Slev, consilier personal al primarului, cea care a implementat
acest proiect la nivel de Reghin.
„Ne-am dorit de ceva vreme să implementăm acest proiect, și iată că anul acesta nu se
putea să fie unul mai nimerit. 2019 a fost declarat Anul Cărții în România, așa că ideea
noastră de a scoate cărțile în parcuri și locuri de promenadă s-a potrivit că o mănușă.
Am avut o întâlnire cu directorii de școli,
grădinițe și creșe în care le-am explicat că
ne dorim ca fiecare unitate de învățământ să
implice o echipă de elevi, care să construiască o bibliotecă urbană, pe care mai apoi, noi
le vom amplasa prin oraș. Toată lumea a răspuns prezent provocării noastre, așa că azi
avem biblioteci urbane în parcuri, piațetă și

locuri de joacă. Unele școli au asigurat chiar
și fondul de carte pentru ele” spune Crina
Slev.

Ce se doreşte prin acest proiect?
„Prin proiectul nostru ne dorim să dăm un
imbold cititului, să aducem cărțile cât mai
aproape de cititor. Am știut încă de la început că va fi un proiect cu câteva riscuri, asumate de noi, cum ar fi distrugerea bibliotecilor, “dispariția” cărților, dar aceste aspecte nu
ne-au demoralizat. Ne dorim ca “biblioteca
urbană” să devină un proiect al comunității.
Care pe lângă scopul său evident, de a citi în
aer liber, să ne responsabilizeze ca cetățeni,
să luăm atitudine atunci când vedem că cineva vrea să distrugă munca unor copii, să
aducem cărți de acasă atunci când vedem că
bibliotecile sunt goale.
Cred cu tărie că a răspunde consecvent
cu bunătate, va schimba în cele din urmă
mindset-ul oamenilor. Și cu cât vom fi mai
mulți cei care citesc, cei care aduc cărțile îna-

Paşte la Muzeu
Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin organizează un eveniment intitulat „Paşte la Muzeu”, în
vederea valorificării patrimoniului național
imaterial prin promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice unor sărbători, eveniment
ce urmărește însușirea unor valori morale și
dezvoltarea unor abilități artistice favorizând
interactivitatea și socializarea.
Evenimentul este dedicat familiilor, deopotrivă copiilor și părinților cu scopul de a
petrece timpul împreună. Părinţii sunt aştep-

taţi, aşadar să-i aducă pe cei mici pentru a
lua parte la diferite activităţi, special gândite
pentru vârsta lor, cum ar fi jocuri, ateliere de
creaţie, activităţi în aer liber. “Paștele este o
sărbătoare creștină, o sărbătoare a familiei.
Te asteptăm de Paște în muzeu, cu copilul
tău, să pictăm ouă gigantice, ouă roșii, să ne
jucăm cu animalele nelipsite din viața satului, să ne cunoaștem, să interacționăm și să
ne distrăm în aer liber” spun organizatorii.

poi după ce le citesc, cei care aduc cărți de
acasă să umple bibliotecile făcute de copii și
elevi, cu atât mesajul nostru va ajunge la un
număr mai mare de cetățeni. Comunitatea
suntem noi și este responsabilitatea noastră, a fiecăruia, să avem grijă de ea și să ne
gândim ce modele vrem să fim pentru copiii noștri. Suntem încântați de ce a ieșit din
imaginația și mâinile dibace a celor care au
construit bibliotecile și sperăm ca un număr
cât mai mare de reghineni să se bucure de
ele” a adăugat Crina Slev.
Din dorinţa de a vedea frumuseţile realizate
de elevii talentaţi, am luat parcurile la cutreierat. Lucrările sunt într-adevăr minunate,
amplasate în locurile cele mai frecventate de
reghineni şi nu numai. Cărţile, încă sunt la
locul lor. Cât timp, nu se ştie! Însă, dacă ai
şi tu de dus o carte, cu siguranţă vei găsi un
loc pe rafturile bibliotecilor din oraş. Dacă o
carte îţi trage cu ochiul, du-o acasă, citeşte-o,
iar apoi adu-o înapoi... Cu siguranţă un alt
cititor îşi ca dori să o răsfoiască...
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Demararea etapei de realizare a cursurilor de calificare și specializare
din cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”
Comunicat de presă

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

soane selectate în urma cursului de antreprenoriat social,
pentru a-i obișnui pe cetățeni cu cele două metode de ocupare independentă și pentru a încuraja atât inițiativele pentru
profit, cât și inițiativele cu caracter social,
- cursuri IT- 200 persoane.
Astfel că persoanele din grupul țintă care la sfârșitul programului de fomare vor putea alege în perfectă cunoștiță de
cauză ce fel de inițiativă antreprenorială doresc să adopte –
antreprenoriat clasic (pentru profit) sau antreprenoriat social
care să contribuie la demersurile de inovare socială, implementate de parteneriat, cu scopul de a dezvolta servicii și
modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale,
cu care se confruntă comunitatea din DEDA, având totodată
ca scop îmbunătățirea serviciilor sociale.

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic
Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor
în Vânzări și Ioanida Turism SRL anunţă: demararea etapei
de realizare a cursurilor de calificare și specializare
din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
În urma realizării sesiunilor individuale de consiliere profesională, realizate de către echipa de consilieri profesionali din
cadrul societății S.C. Formprof Serv S.R.L., au fost realizate
336 de profile vocaționale. În acest sens, s-au recomandat
tuturor persoanelor din grupul țintă următoarele cursuri de
calificare:
- Lucrător în comerț
- Ospătar (chelner) vânzător în alimentație publică
- Administrator pensiune turistică
- Confecționer articole textile.
Cursurile de calificare se derulează în cadrul Activității 2. Derularea măsurilor integrate în vederea sprijinirii persoanelor

aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată DEDA pentru facilitarea accesului și menținerii pe
piața muncii, Subactivitatea SA 2.3 Derularea programului
de formare profesională – componenta calificare.
De asemenea, în cadrul A 3. Sustinerea antreprenoriatului
în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu,
Subactivității SA 3.1. Derularea programului de formare antreprenorială, cele 336 persoane din grupul țintă vor beneficia de cursuri de specializare astfel:
- cursuri de antreprenoriat social – pentru 280 persoane,
- cursuri de antreprenoriat clasic-pentru 140 per-

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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Argint pentru Liceul Tehnologic Silvic Gurghiu, la Naţionala de
Competenţe în Silvicultură
Codruţa ROMANŢA

Ediţia a IX-a a Concursului Naţional de Competenţe în Silvicultură a fost găzduită în acest an de Liceul Tehnologic Silvic Gurghiu, concurs ce s-a desfăşurat în perioada 15 – 18 aprilie. În cursa
pentru locul I s-au înscris cele şase licee de profil din ţară: Liceul Tehnologic Silvic Gurghiu, Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov, Liceul Tehnologic de Silvicultură şi Agricultură
„Casa Verde” Timişoara, Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” Brăneşti, Liceul Tehnologic Silvic Năsăud, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc. Miza concursului a fost participarea
la etapa europeană care se va desfăşura în luna mai în Suedia.

La festivitatea de premiere care a avut loc
joi, 18 aprilie, au fost prezenţi: Liliana Radu
reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor
Romsilva, Laura Pop – inspector şcolar de
specialitate la ISJ Mureş, Valentin Năstăsescu – secretar de stat al Federaţiei sindicatelor
de silvicultura Romsilva, Mihai Gherghel –
fost director al liceului silvic, Ioan Moldovan
director adjunct al Liceului Tehnologic Silvic
Gurghiu.
Clasamanetul a arătat astfel:
Rezultatul pe echipe:
Locul I - Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
Locul II - Liceul Tehnologic Silvic Gurghiu
Locul III - Liceul Tehnologic Silvic Năsăud
Individual:
Locul I – Gabriel Rusu
Locul II – Leontin Guşă
Locul III – Valentin Ion Hutopilă

„A fost o competiţie cu fair-play. Mă bucur
că au câştigat cei mai buni. Sunt fericit în
acelaţi timp pentru ai noştri pentru că au ieşit pe locul doi şi nu mai jos în clasament.
Mai au mult de învăţat de la campioni. Sunt
foarte mulţumit de rezultat pentru că rezultatul spune adevărul, este aşa cum trebuia să
fie. Elevii noştri au fost buni, dar nu la fel de
buni ca cei de la Câmpulung Moldovenesc.
După proba de traseu am fost puţin supăraţi
pentru că ne aşteptam să facem mai multe
puncte acolo, dar ne-am obişnuit pe pacursul competiţiei cu gândul că ceilalţi au fost
mai pregătiţi decât noi şi pe această cale ţin
să îi felicit pentru impecabila participare la
ediţia de anul acesta. Cred că au obţinut cel
mai mare punctaj din istoria acestui concurs
începând cu ediţia 2010, când am trecut pe
formula competiţiilor cu motofierăstrău” a
declarat inginer Cristian Albu, coordonatorul echipei din Gurghiu.
În cadrul acestei ediţii s-a doborât şi recordul obţinut în anii anteriori la proba de cepuit de un elev din Gurghiu, când recordul
era de 23 de secunde. Anul acesta, la proba
de cepuit, recordul îi aparţine elevului Gabriel Rusu de la Câmpulung Moldovenesc cu
un timp de puţin peste 18 secunde. „Acest
rezultat nu poate fi obţinut decât de un elev
care se pregăteşte foarte, foarte mult” a adăugat Cristian Albu.
Deşi Liceul Silvic din Gurghiu a obţinut doar
locul doi la această competiţie naţională, atât
membrii echipajului, cât şi conducerea instituţiei de învăţământ nu au prea mult de
odihnă, deoarece anul viitor Concursul European va fi găzduit de Liceul din Gurghiu,

motiv pentru care pentru o bună desfăşurare
pregătirile încep din timp.
„Suntem foarte mulţumiţi de rezultatul pe
care l-au obţinut elevii noştri. Locul doi
după Colegiul Silvic din Câmpulung Moldovenesc. Ei sunt echipa care au obţinut anul
trecut locul trei la Campionatul European
de Silvicultură. Au meritat să câştige aici la
noi la Gurghiu, sunt elevi extraordinari care
au pus suflet, iar asta s-a văzut în rezultat.
Noi ne aflăm permanent în schimbare pentru faptul că elevii care termină clasa a XII-

a pleacă, iar noi trebuie să întinerim echipa
permanent. Am început să formăm echipa
actuală de anul trecut, în prezent avem în
echipă elevi de clasa a X-a şi a XI-a. Anul viitor la concursul naţional de competenţe în
silvicultură ce se va desfăşura la Timişoara,
ne vom prezenta cu o echipă mult mai bună,
mult mai bine închegată” a declarat directorul Liceului Tehnologic Silvic Gurghiu, Marcel Mândru.

Continuă proiectele în comuna Solovăstru
Locuitorii din Jabeniţa şi Solovăstru au participat duminică, 14 aprilie la o adunarea cetăţenească, unde cetăţenii şi-au putut exprima
problemele întâmpinate. Subiectul principal
al adunării a vizat cadastrarea gratuită a terenurilor agricole. „În comuna Solovăstru se
lucrează la cadastrarea gratuită prin contractul de finanţare cu OCPI. În momentul de
faţă lucrăm pe două sectoare, respectiv 9 şi
10 care sunt în zona Jabeniţa, care sunt finalizate în proporţie de 85%. Forţăm în această
săptămână să le finalizăm pentru a depune
documentele la OCPI pentru a putea primi şi
noi primele extrase CF” a precizat primarul
comunei Solovăstru, Tătar Ilie Chirilă.
În acest an vor continua proiectele aflate în
derulare „Niciun proiect nu va cădea, toate
vor continua. Încercăm să găsim soluţii pentru a le rezolva şi din punct de vedere financiar” spune primarul Tătar Ilie Chirilă.
Căminul din Solovăstru se află pe lista de
proiecte din acest an pentru care în curând

se va semna ordinul de începere a lucrărilor.
Aici este vorba despre lucrări de consolidare, modernizare şi dotare a căminului. Un alt
proiect are legătură cu extinderea reţelei de
apă şi canalizare în comuna Solovăstru, care
până în momentul de faţă este realizată în
proporţie de 45%. De asemenea, un alt proiect este îmbunătăţirea infrastructurii rutiere
în Solovăstru, proiect care a fost scos la licitaţie pe SEAP, dar din păcate nu s-a prezentat
nimeni. „Nu s-a prezentat nimeni la licitaţie
din pricina Ordonanţei 114 care a crescut salariile minime în construcţii, iar constructorii nu se încadrează în indicatorii financiari
ai proiectului. L-am refăcut, iar în momentul
de faţă suntem în faza de reavizare a documentelor şi în cel mai scurt timp îi dăm din
nou drumul la licitaţie” a precizat primarul
Tătar Ilie Chirilă.
Totodată, prin Asociaţia GAL Prietenia
Mureş Harghita se vor accesa fonduri pentru un parc la Jabeniţa cu spaţiu de joacă,

urmând ca anul viitor din buget propriu sau
din alte surse să fie realizat un astfel de parc
şi la Solovăstru.

Un altfel de 1 mai
Edilul comunei Solovăstru şi-a propus ca în
acest an ziua de 1 mai să fie marcată într-un
alt mod în care să fie implicaţi şi locuitorii
comunei. „Vrem să facem o zi de 1 mai deosebită. Alături de conducerea şcolii din Solovăstru şi sprijiniţi de profesorul Ovidiu Mărginean, vom încerca să facem o ieşire la iarbă
verde, un picnic, unde să participăm cu mic
cu mare, la pădurea cu stejarii seculari. De
ce am ales acest loc? Pentru că sunt convins
că, din păcate, o mare parte din locuitorii din
Solovăstru nu au ajuns să îi viziteze, cu toate
că este o distanţă foarte mică până la locul
respectiv”.
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E timpul! Mureşul în primul rând
senator Cristian CHIRTEŞ
“Vom duce mapa cu proiectul PNL pentru județul Mureș pe masa viitorului Președinte al Comisiei Europene, Manfred Weber”
Mureșul a rămas în urma celor mai multe
orașe din Transilvania și a pierdut startul
în competiția cu acestea. Avantajele indiscutabile pe care le avem la dispoziție au fost
ignorate și pare că ne aflăm într-o stare de
neputință, în care asistăm pasiv la o scufundare în propriile temeri.
În schimb, în ultima lună, în județul Mureș a
apărut moda scrisorilor deschise, de la politicieni către politicieni, de la politicieni către
cetățeni și iar de la politicieni către politicieni.
Dacă le-ar scrie toți de mână, ar fi bine măcar că și-ar aduce o contribuție la promovarea caligrafiei. Așa, rămân simple epistole,
pe care le citesc câțiva oameni din cercurile
intime ale partidelor. În acest timp, oamenii
rămân tot fără Centură, tot cu o Autostradă
de 6 minute, fără parcare la Spital, fără Spital
Regional și tot cu un trafic infernal în oraș.
Dacă în cei doi ani de alegeri pe care îi avem
în față vor continua să se războiască în scrisori deschise, prăpastia dintre Mureș și celelalte județe din Transilvania se va adânci și
mai mult.
Primul drum pe care PNL Mureș îl va face,

imediat după ce vom câștiga alegerile, va fi la
Bruxelles. Vom duce mapa cu proiectul PNL
pentru județul Mureș pe masa viitorului
Președinte al Comisiei Europene, Manfred

Consiliul Județean Mureș a aprobat miercuri, 17 aprilie, bugetul general al județului
Mureș pentru anul 2019. La capitolul venituri se prevede suma de 778.850.000 lei, sursele de finanțare ale bugetului general fiind
completate cu excedentul bugetar al anilor
precedenți, în sumă de 98.000.000 lei. Bugetul total cuantificat în sumă de 876,850,000
lei este cu 11% mai mare față de anul 2018.
Din această sumă la capitolul de cheltuieli, 700.691.000 lei sunt prevăzuți pentru
secțiunea de funcționare și 176.159.000 lei
pentru secțiunea de dezvoltare.
”În bugetul din acest an pentru investiții este
prevăzută o sumă cu aproximativ 30% mai
mare față de anul 2018, fiind alocate sume
mai mari unităților medicale, instituțiilor de
cultură și programului județean de reparații
a drumurilor. Spre deosebire de anul trecut, prin bugetul din acest an sunt asigurate toate cheltuielile de funcționare pentru
toate instituțiile din subordinea Consiliului
Județean Mureș, inclusiv pentru DGASPC.

Astfel activitatea DGASPC nu mai este periclitată din cauza lipsei de fonduri, așa cum
s-a întâmplat în anii precedenți când bugetul
inițial al instituției nu acoperea toate cheltuielile de funcționare”, a declarat Președintele
Consiliului Județean, Péter Ferenc.
În ceea ce privește investițiile derulate de
Consiliul Județean Mureș, pentru investiții
la drumurile județene a fost prevăzută suma
de 71.044.00 lei, această sumă cuprinzând
și cheltuielile cu proiectele finanțate prin
programul PNDL. La sumele alocate pentru
investiții se adaugă suma de 55 de milioane
pentru lucrări de reparații, o sumă mai mare
față de anul trecut când pentru acest tip de
lucrări au fost alocate 28 milioane de lei.
Pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş s-a alocat suma de 12.814.000 lei
pentru canalizarea suprafețelor de mișcare și
sensul giratoriu, din care 11 milioane de lei
provin din fonduri guvernamentale.
De asemenea în bugetul pentru acest an a
fost alocată suma de 3.060.000 lei pentru re-

Weber.
Îi invit alături de mine în această călătorie și
pe cei care astăzi se războiesc în scrisori și
pentru că nu avem zbor de Bruxelles de la

Târgu-Mureș va trebui să luăm avionul de la
București. Le promit ca înainte de plecare, să
le fac cinste și cu un bilet la piesa de teatru
“Scrisoarea” după „O scrisoare pierdută”, cu
Horațiu Mălăele. Dacă nu vin la Comisia Europeană pentru a susține proiectele județului
Mureș, le trimit acasă bilete la piesele “Papagalul mut” de Nae Caranfil și „Măscăriciul”,
de Cehov.
Fac un apel la conducătorii administrațiilor
locale și județeană să înceteze acest joc electoral și le cer ca, pentru următorul an pe care
îl mai au la conducere, măcar în cele 8 ore
cât le durează programul de lucru, să lase deoparte campania electorală și să gândească
pentru locuitorii orașelor pe care le conduc
și pentru cetățenii județului Mureș.
Toate întâlnirile pe care le-am avut în țară,
fie că vorbim de cea de la Târgu-Mureș, de la
Brașov, de la Cluj sau de la Timișoara m-au
convins, pe mine și pe colegii mei din conducerea națională a Partidului Național Liberal,
că a venit timpul României.
Tot acum, trebuie să spunem răspicat că a venit și timpul județului Mureș!

Alocare mai mare cu aproximativ 30% pentru investiții în
județul Mureș în 2019
alizarea Centrului de Intervenție Salvamont,
precum și suma de 239.000 lei pentru realizarea studiilor necesare pentru realizarea
unui domeniu schiabil în Munții Gurghiu.
O creștere semnificativă la capitolul de
investiții s-a realizat pentru cele două unități
medicale din subordinea CJ Mureș, dezvoltarea sistemului sanitar fiind considerat o
prioritate a anului 2019. Astfel, Spitalului
Clinic Județean Mureș i s-a alocat suma de
28.899.000 lei pentru investiții față de 5,4
milioane de lei în 2018, iar pentru Spitalul
Municipal „Gheorghe Marinescu” din Târnăveni 6.725.000 lei, față de 1,5 milioane lei
anul trecut. Cele două unități au primit în total 35.624.000 milioane lei pentru investiții.
Din sumele alocate pentru cele două spitale
14,5 milioane lei provin din fonduri guvernamentale alocate județului prin bugetul de
stat pentru anul 2019.
Din bugetul alocat Spitalul Clinic Județean
Mureș, 18.920.000 lei au fost repartizați pentru realizarea de studii, proiecte tehnice și
execuția unor lucrări de investiții la clădirile
spitalului, dintre care amintim alocarea sumei de 6 milioane de lei pentru buncărul de
la laboratorul de radioterapie, 11 milioane de
lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor la
Clinica de Oncologie și 950.000 lei pentru

stația de tratare ape uzate la imobilul situat
pe str. Gheorghe Marinescu nr.1. Suma de
9.979.000 lei a fost alocată pentru achiziția
de echipamente și aparatură medicală. În
ceea ce privește Spitalul Municipal „Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, este prevăzută suma de 4.700.000 lei pentru proiectarea
și execuția rețelei de canalizare menajere și
pluviale și suma de 2.025.000 lei pentru echipamente și aparatură medicală.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș a primit pentru
anul 2019 2,5 milioane lei pentru investiții,
sumă la care se adaugă 700.000 pentru
reparații curente.
Bugetul total alocat instituțiilor de cultură în
acest an este în valoare de 3.673.000 lei, față
de 955.000 lei în anul 2018. Dintre cele mai
importante investiții menționăm alocarea de
sume pentru achiziția de lucrări de artă, precum și alocarea sumei de 391.000 lei pentru
proiectul de reabilitare a Castelului Ugron
din Zau de Câmpie.
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Clasa Green va prinde viaţă la Liceul Tehnologic „Lucian
Blaga”
Codruţa ROMANŢA

Asociaţia Euro-Centrum înfiinţată de profesori din cadrul Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin a câştigat un proiect în valoare de 10 mii de lei, fiind vorba despre un proiect finanţat de
Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

Proiectul „Clasa Green” este un proiect amplu, cu trei puncte importante, care prevede
realizarea unei clase verzi, care să devină un
spaţiu de învăţare în aer liber pentru elevi
în vederea derulării activităţilor de educaţie formală şi nonformală pe teme precum
ecologia, protecţia mediului, sănătate, responsabilitate socială şi multe altele. „Sunt
trei obiective principale în cadrul proiectului
care vor aduce un beneficiu activităţii şcolare, fiind vorba despre activităţi educative de
ecologie şi sănătate la care vor participa toţi
elevii din şcoală, o să construim un amfiteatru cu spaţiu de învăţare în aer liber unde se
vor desfăşura multe activităţi non-formale
şi extraşcolare. O să amenajăm şi un spaţiu
unde vom începe să compostăm tot ceea ce
se poate composta” a declarat Cristina Drescan, coordonatorul proiectului.
Chiar dacă majoritatea activităţilor prevăzute în proiect vor începe după vacanţa de
Paşte, elevii au luat deja parte la un atelier
de creaţie intitulat „La mulţi ani, Planeta Albastră” în cadrul căruia şi-au scos la iveală
spiritul de buni reciclatori, asta după ce au
dat viaţă diferitelor produse din materiale
reciclabile pe care le-au pus în valoare într-o
expoziţie în holul liceului.
Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” se poate
mândri cu faptul că de-a lungul anilor au
existat foarte mulţi elevi care s-au implicat în
diferite activităţi în calitate de voluntari. Şi
de această dată, acest proiect va fi sprijinit de
elevi voluntari, care-şi cunosc deja atribuţiile şi responsabilităţile. Voluntarii vor fi pregătiţi şi sprijiniţi la rândul lor de specialişti
voluntari.
Curtea liceului va fi reamenajată, aceasta fiind folosită ca spaţiu pentru implementarea
proiectului şi din acest motiv se va lucra la
pregătirea şi amenajarea spaţiului prin activităţi de ecologizare, nivelare, îndepărtarea

pietrelor, săpat, tencuit, urmate de plantarea
arbuştilor, flori etc. În ceea ce priveşte planul
de îngrijire a puieţilor plantaţi, proiectul este
gândit în aşa fel încât fiecare puiet de arbore plantat să fie adoptat de o clasă de-a IX-a,
clasă care se va ocupa de întreţinerea lui, urmând ca după terminarea liceului resposabilitatea să fie predată generaţiei următoare.
„Există şi activităţi de promovare şi informare a proiectului, dar şi activităţi de instruire
cu voluntarii, ateliere de horticultură, tâmplărie, mass-media, toate astea pentru a-i

obişnui pe voluntarii implicaţi să ştie ce au
de făcut. Foarte importante sunt şi activităţile de ecologizare şi educaţie pentru sănătate
tocmai pentru a dezvolta copiilor conduita
ecologică şi stilul de viaţă sănătos. Vor mai
fi câteva mese rotunde, întâlniri cu oameniresursă, cu specialişti prin care elevii liceului
să beneficieze de informaţii din diverse domenii, şi-anume, de la cum să ştii să te urci
pe munte, până la cum ar trebui să faci sport
corect, cum ar trebui să te pregăteşti pentru
un examen important” a precizat profesor
Emilia Moldovan, responsabil pentru activităţile educative.
Elevii vor lua parte şi la câteva vizite de studiu. Ne putem mândri că avem aproape de
zona Reghinului resursele necesare, astfel
încât vor fi organizate excursii tematice atât
la Parcul Dendrologic din Gurghiu, cât şi la
Stejarii seculari din Pădurea Mocear, urmate
de o activitate de ecologizare pe terenurile
adiacente Liceului, precum Pădurea Rotundă.
Vor exista voluntari ce se vor ocupa atât de
realizarea materialelor foto şi video, cât şi

promovarea lor pentru a arăta progresele făcute în derularea activităţilor desfăşurate.
„Ceea ce mi se pare important este faptul că
prin şcoala noastră, în parteneriat cu Asociaţia „Euro-Centrum”, care funcţionează la
noi în liceu, reuşim să atragem fonduri, chiar
daca nu este vorba despre sume foarte mari
de bani, dar reuşim să ne mişcăm în această
direcţie şi că încercăm prin aceste proiecte
să facem ca mediul educaţional din şcoala
noastră să fie îmbunătăţit în beneficiul elevilor. Ideea proiectului mi se pare foarte bună
pentru că materializează nişte iniţiative mai
vechi, şi-anume aceea de a desfăşura activităţi în aer liber. Este benefic un astfel de spaţiu deoarece pentru unele activităţi este chiar
mai potrivit să ieşi din clasă şi să desfăşori
activitatea respectivă în aer liber pentru că
stimulează creativitatea, elevul ieşind din
spaţiul în care este obişnuit să stea cinci-şase
ore pe zi va fi stimulat să fie mai activ, mai
participativ şi să vină cu idei care să fie până
la urmă în beneficiul lor” spune Costel Ababei, directorul Liceului Tehnologic „Lucian
Blaga”.
Acest proiect a fost iniţiat din dorinţa de a
exploata spaţiul existent la maxim. Şi uite că
se poate. Cu muncă şi implicare. Vom urmări
aşadar desfăşurarea proiectului şi vom încerca să relatăm atât parcursul acestuia, cât şi
finalitatea lui.
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UTILE

Cetăţeni străini fără drept de şedere depistaţi în judeţul Mureş
În perioada 1 – 8 aprilie, poliţiştii Serviciului
pentru Imigrări al judeţului Mureş au derulat
mai multe acţiuni proprii şi în cooperare cu
lucrătorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş, respectiv Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Mureş pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale şi a muncii
nedeclarate pe raza de competenţă.
Astfel, în cadrul unei acţiuni în cooperare cu
inspectorii de muncă din cadrul ITM Mureş
au fost depistaţi trei cetăţeni moldoveni, cu
vârste cuprinse între 22 şi 32 de ani, care nu
respectau scopul declarat la intrarea în România şi desfăşurau activităţi lucrative fără
aviz de angajare, în domeniul construcţiilor,
pe raza localităţii Iernut.
Doi dintre aceştia au fost îndepărtaţi sub
escortă, iar la ieşirea din ţară au primit con-

semn nominal de nepermitere a intrării în
România pentru şase luni. Cel de-al treilea,
având în vedere că este posesor de permis de
mic trafic, a primit decizie de returnare de pe
teritoriul României, prin care este obligat să
părăsească ţara în termen de 15 zile şi a fost
sancţionat contravenţional cu amendă de
600 de lei.
Faţă de reprezentanţii societăţii comerciale
continuă verificările pentru clarificarea tuturor aspectelor, urmând a se dispune măsurile
legale în conformitate cu prevederile O.G.
nr. 25 din 26 august 2014, privind încadrarea
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României cu modificările şi completările ulterioare.
Tot în cadrul acestor acţiuni a fost depistat
cu şedere ilegală un bărbat de 24 de ani din

Albania. În urma verificărilor, s-a stabilit că
acesta a intrat legal în ţară în baza convenţiilor internaţionale prin care se desfiinţează
regimul de vize şi nu a părăsit teritoriul ţării noastre în maxim 90 de zile. Pe numele
acestuia s-a emis o decizie de returnare de pe
teritoriul României, prin care este obligat să
părăsească ţara în cel mult 15 zile. Totodată
a fost sancţionat contravenţional cu amendă
de 400 de lei.
„Serviciul pentru Imigrări Mureş continuă
acţiunile pentru prevenirea şi combaterea
şederii şi muncii ilegale a străinilor, solicitând cetăţenilor străini să acorde interes reglementărilor legale a dreptului de şedere pe
teritoriul României. Recomandăm cetăţenilor şi angajaţilor să se informeze cu privire
la modalitatea în care străimii pot lucra legal

în România. Facem apel către toţi cetăţenii
străini de pe raza judeţului şi contăm pe
respectul dumneavoastră faţă de legislaţia
în domeniu, invitându-vă să ne contactaţi
pentru orice aspect referitor la aplicarea prevederilor legale la sediul Serviciului pentru
Imigrări Mureş situat pe strada Mihail Kogălniceanu, nr. 14, Târgu-Mureş sau vizitând
site-ul instituției, www.igo.mai.gov.ro” se
arată într-un comunicat transmis de Serviciul pentru Imigrări al judeţului Mureş.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei

de Muncă Mureş a organizat în data de 12

aprilie Bursa Generală a locurilor de muncă,

care s-a desfăşurat în Târgu – Mureş, Reghin, Tîrnăveni, Sighișoara, dar şi la Luduş
şi Sovata.
Pentru participare la bursă au fost contactaţi
1200 angajatori posibili ofertanţi de locuri de
muncă şi au participat 81, din care la: Târgu
Mureş – 38, Reghin – 10, Sighişoara- 8, Târnăveni – 15, Luduș – 8, și Sovata -2.
Angajatorii au oferit 1087 locuri de muncă, în
următoarele meserii: asistent medical, operator mașini unelte, muncitor în confecții, ospătar, bucătar, lucrător comercial, barman,
tâmplar, sudor, lăcătuș, mecanic, electrician,
agent securitate, șofer, manipulant mărfuri,
etc, iar pentru persoane cu studii superioare: inginer, programator, specialist resurse
umane, proiectant, referent comerț exterior
etc.
La bursă au participat 984 persoane dintre
care zece persoane care mai au de executat
pedeapsă privativă de libertate. Dintre cei interesaţi de un loc de muncă, 282 şomeri au
fost selectaţi în vederea încadrării în muncă
şi 22 persoane au fost angajate pe loc.

(C.R.)

Interes pentru angajare la Bursa Locurilor de Muncă

ANUNŢURI
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 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.
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RECLAME

Cunoaşte-i, nu discrimina!
Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș, a organizat,
marți, 9 aprilie, o masă rotundă la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș, în cadrul campaniei naționale media de informare și sensibilizare a populației generale cu privire la
consumul de droguri, dependența de droguri, stigmatizarea și marginalizarea soci-

ală a consumatorilor de droguri, intitulată
„Cunoaşte-i, nu discrimina!”. Activitatea a
fost adresată angajaților D.G.A.S.P.C. Mureș
- asistenți sociali și psihologi, având ca și
obiectiv specific creșterea nivelului de informare și sensibilizare pentru specialiștii din
domeniul social, prin participarea acestora
la masa rotundă organizată de specialiștii
CPECA, în vederea diminuării riscurilor
asociate consumului de droguri, stigmatiză-

rii și marginalizării sociale a consumatorilor
de droguri și a consumatorilor dependenți.
În cadrul mesei rotunde au avut loc activități
precum prezentarea agendei de discuții,
distribuirea și diseminarea materialelor elaborate informatice şi promoționale, discuții
tehnice cu specialiștii pe baza studiului
transmis de ANA şi vizionarea și diseminarea spotului din cadrul campaniei.
Campania „Cunoaşte-i, nu discrimina!” re-

prezintă un răspuns integrat și complet în
planul politicilor publice antidrog, cu rol
emergent la dinamica acordării de suport și
oferirii accesului la serviciile de sănătate, a
consumatorilor de droguri și a consumatorilor dependenți, în vederea reintegrării sociale a acestora și, mai ales, în vederea reducerii
riscurilor asociate consumului de droguri, ca
măsură de sănătate publică.

