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Cui alegem să oferim ajutor?

Cu siguranță mulți dintre voi aveți pe acasă
lucruri de care nu mai aveți nevoie. Fie ele
de mică sau mai mare valoare. Poate uneori
vreți să vă reînnoiți garderoba ori vă doriţi
să schimbaţi mobila. Indiferent ce şi care
este motivul. Însă, ideea e alta... De cele mai
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multe ori din “milă”, că vorba aceea, e păcat,
nu alegeți să le aruncați la primul container
întâlnit în drum, ci preferați calea pe care o
considerați ca fiind cea mai bună. Alegeți să
faceți un bine, gândindu-vă că îi ajutați pe cei
din jurul vostru. Aşa că vă puneți pe căutat
ori pur și simplu întâlniţi o persoană căreia
vreți să-i donați lucrurile voastre. Le oferiți
cu drag, fericindu-vă de faptul că alte persoane se vor putea folosi de ele, iar ei vor aprecia
gestul.
Buun. Acesta este scenariul pozitiv. Însă din
păcate, realitatea este de cele mai multe ori
cu totul alta. De ce? Recent, într-una din zilele în care norii negri de ploaie nu stăteau
deasupra orașului nostru, traversam strada
de la Biserica Săsească spre șomaj. La colț de
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA
stradă, pe spațiul verde, o mare grămadă de
haine. Mă opresc, arunc o privire și realizez
că sunt haine curate şi de calitate. “Cine oare
ar abandona în felul acesta hainele?” mă întreb. Confirmarea la ceea ce știam deja, dar
nu voiam să recunosc din prima, am primito de la angajata unui magazin din zonă: “s-au
tot plimbat niște femei prin faţa magazinului
cu niște saci și la un moment dat i-au golit.
În scurt timp au dispărut și au lăsat hainele
acolo”. Hainele au rămas repede fără stăpân,
iar buna intenţie a fost risipită.
Acesta să zicem «e un caz bun ». Să nu uitați
că sunt cazuri în care oferiți mâncare, iar ea
ajunge aruncată pe jos. Sunt cazuri în care
oferiți bani cerșetorilor, care mai apoi sunt
cheltuiţi pe băutură ori risipiţi la jocurile de

noroc. Şi nu spun asta pentru că am auzit
de la X care a auzit la rândul lui de la Y. Doi
bărbaţi în putere “lucrau pe rupte” în parcarea unui supermarket din Reghin pentru a
strânge bani. Trecând pe lângă ei îi aud dialogând, oarecum dezamăgiţi: „ieri am pierdut la păcănele toți banii câștigați aici”... vă
las pe voi să trageţi concluziile.
Da, știu! E bine să ajutăm, să-i sprijinim la
nevoie pe cei nevoiaşi! Ajut la rândul meu şi
nu pun pe nimeni la zid pentru asta, însă e
important ca ajutorul nostru să nu fie “aruncat” la gunoi și să nu permitem nimănui să
își bată joc de el.
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În vizită la adăpostul de câini fără stăpân din Reghin

Codruţa ROMANŢA

Iniţiatorii proiectului „Bunăstare pentru oameni şi animale” şi-au propus „gestionarea situației câinilor vagabonzi într-un mod uman, civilizat, concomitent cu conștientizarea populație că este
responsabilă pentru această situație”. Proiectul a fost iniţiat în toamna anului trecut şi este finanţat de Abonament pentru Comunitate. Prima acţiune publică din cadrul acestui proiect a fost
„Ziua Porţilor Deschise”, care s-a desfăşurat sâmbătă, 4 mai, la adăpostul de câini fără stăpân din Reghin, aflat la ieşirea din Reghin spre Ideciu de Jos.

„Facem ce putem la nivel local pentru că
mereu schimbările vin din lucruri mici. Prin
această acţiune am încercat să îi încurajăm
pe cetăţeni şi să le creem câteva condiţii să
vină la adăpost pentru a vedea cum trăiesc
câinii, să afle cum mai pot ajuta şi ei chiar
dacă nu pot adopta. Pentru persoanele care
doresc să adopte, sunt aici medici şi tehnicieni veterinari, dar şi personalul adăpostului care le oferă orice informaţie de care au
nevoie, tocmai pentru a şti tot ce presupune
adoptarea unui căţel şi îngrijirea lui responsabilă” spune Oana Alexandra Paşcu, iniţiatorul proiectului.
Oana Alexandra Paşcu vine la adăpost de
fiecare dată când sunt acţiuni organizate şi

nu numai, implicându-se activ pentru că a
considerat că poate face mai multe lucruri,
pe lângă a iubi aceste animale. Tocmai de aici
a plecat şi acest proiect... din dragoste pentru
animale.
O mare parte dintre posesorii de câini, preferă să cumpere un animal de rasă, ferindu-se
oarecum de rasele comune. Însă, aceştia uită
că deşi pe carnetul de sănătate nu stă scris cu
litere mari o renumită rasă, câinele poate fi
la fel de iubitor.
„Ai fi surprinsă să vezi că în adăpost chiar
există câini de rasă. Nu putem certifica cât
este de pură rasa, dar există pentru că foarte mulţi au fost luaţi de pe străzi sau au fost
cazuri de căţei cumpăraţi, care după ce au

crescut, nu au mai fost mici, devenind pentru familia respectivă o aşa zisă povară, i-au
adus la adăpost. Asta încercăm să schimbăm
puţin, mentalitatea, şi să-i facem să înţeleagă
că adăpostul de căţei nu este casa acestor căţei, ci ar trebui să fie doar o cazare temporară, unde să stea după ce au fost abandonaţi.
Toată lumea se plânge că străzile sunt pline
de câini. Şi ca o paranteză, eu am şi activităţi
ecologice. Drept exemplu, degeaba arunci un
ambalaj pe jos şi zici că e doar unul, pentru
că dacă toată lumea gândeşte la fel, gunoiul
se adună. La fel şi cu aceste animale. Ai văzut pe stradă un câine, spui că e doar unul, îl
duci la adăpost, considerând că problema a
fost rezolvată, dar dacă toată lumea gândeşte

Cafea şi croissant pentru bicicliştii din Reghin

Aproximativ 40 de biciclişti au fost opriţi în
ultimele trei zile de poliţişti. Nu au fost traşi pe
dreapta pentru încălcarea regulilor de circulaţie, ci din contră, pentru a fi serviţi cu o cafea.
Un număr decent având în vedere că în toată
această perioadă vremea a fost una ploioasă,
ieşind din casă doar bicicliştii care au fost nevoiţi să se deplaseze pe două roţi.
„Este un eveniment în premieră la Reghin,
care se numeşte „Breakfast 4 Bikers”, adică
mic dejun pentru biciclişti. Un eveniment
adus în România de la partenerii din Ungaria, eveniment care se organizează în TârguMureş de câţiva ani. Aşa că am zis să îl facem
şi la Reghin. A prins destul de bine, lumea

este foarte curioasă, interesată şi chiar şi oamenii care nu vin cu bicicleta vor să ştie ce se
întâmplă. Din păcate, vremea nu a fost foarte plăcută zilele astea, pentru că ieri a plouat
şi nu prea am avut biciclişti, dar astăzi în
schimb au fost destul de mulţi” spune Cristian Man, coordonatorul acţiunii Breakfast
4 Bikers.
Organizatorii au fost sprijiniţi de poliţiştii
rutieri, care au dat o mână de ajutor oprindui pe biciclişti, ghidându-i spre coordonatori.
Cei opriţi în trafic, pe lângă cafea şi corn au
primit recomandări privind echiparea bicicletei din punct de vedere al Codului Rutier
şi totodată au primit câteva accesorii care au

fost montate pe bicicletă pentru a fi vizibili în
trafic.
Laura Grigorie consideră mersul pe bicicletă un stil de viaţă. În această dimineaţă, în
timp ce pedala, a dat cu privirea de cafeaua
aburindă „Este o acţiune foarte bună, mult
aşteptată şi în Reghin. Dacă acest lucru încurajează oamenii să umble mai mult cu bicicleta, atunci e bine-venită. Zona aleasă astăzi
este una pe care eu o frecventez în drumul
meu spre cumpărături, aşa că aş putea spune
că este un loc bine ales pentru că e circulat
de biciclişti, se află în apropierea magazinelor” ne-a declarat Laura Grigorie în timp ce
savura o cafea.

aşa, adăpostul ajunge să fie supraaglomerat.
Cât de multă lume ştie ce se întâmplă mai
departe cu ei? Asta încercăm să scoatem în
evidenţă, faptul că, „unde tot pui şi pui până
la urmă se umple până la refuz” precizează
Oana Alexandra Pașcu.
În cadrul proiectului, urmează o zi în parc
cu căţeii, care va avea loc în data de 1 iunie
în Parcul Central, ocazie cu care vor fi pregătite câteva activităţi potrivite pentru copii,
prin care să-i încurajeze părinţii să vină cu
cei mici, facilitându-le interacţiunea cu aceste animale, să se familiarizeze şi să nu le fie
frică.

Codruţa ROMANŢA

Deşi astăzi a fost o zi nu tocmai potrivită pentru pedalat, a urcat totuşi pe bicicletă „Am
echipament adecvat pentru zilele mai răcoroase. Dacă eşti îmbrăcat corespunzător nu
contează vremea” adaugă Laura Grigorie.
Servind o cafea lângă bicicletă, am găsit-o
şi pe Biro Zsuzsi, care s-a arătat încântată
de această acţiune, considerând că astfel de
acţiuni mai trebuie organizate „Cafeaua este
foarte bună. Poate cu astfel de campanii reuşim să-i face pe şoferi să conştientizeze faptul
că şi noi suntem participanţi la trafic şi că
deşi mai greşim uneori, vrem cu toţii să ajungem în siguranţă acasă, la familia noastră”
spune Biro Zsuzsi.
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Velomobilul - vehiculul cu pedale fabricat în Breaza

Codruţa ROMANŢA

La doar câţiva kilometri de Reghin, în localitatea Breaza un olandez a pus bazele unei fabrici unde se produc velomobile, fiind singura fabrică de acest fel din România. Ce sunt velomobilele? Sunt
asemeni bicicletelor fiind puse în mişcare tot cu ajutorul pedalelor, însă pot avea între 3 şi 4 roţi, dar în plus, faţă de o bicicletă obişnuită poziţia este una mult mai confortabilă, iar în interiorul
velomobilului eşti protejat împotriva intemperiilor.

Cine este Jan Wijnen?
Jan Wijnen este un olandez stabilit în România, îndrăgostit de ţara noastră, care a ales
să investească aproape de Reghin, oferind în
acelaşi timp locuri de muncă. Căsătorit, cu
trei copii, Jan pare a fi angajatorul mereu cu
zâmbetul pe buze, chiar din discuţiile purtate este de înţeles faptul că nu e deloc uşor să
faci faţă provocărilor. În fiecare dimineaţă, la
ora 4 şi jumătate se află deja la birou, asta deşi
angajaţii îşi încep lucrul abia la ora 6.

De unde ideea?
Velomobilele nu au apărut de azi, de ieri. Ele
există încă dinaintea Primului Război Mondial, fiind predecesoarele maşinilor. Pe când
era doar un copil, nu avea mai mult de 14 ani,
a intrat pentru prima dată în contact cu lumea facerii acestor velomobile, când a lucrat
la o fabrică care producea astfel de biciclete.
„Aici am descoperit pasiunea pentru velomobile, când încă se produceau din aluminiu”
menţionează Jan Wijnen.

Dar cum a ajuns un olandez
tocmai în Breaza?

Primul contact a lui Jan cu România a fost
prin anii 2003 – 2006 pe când făcea voluntariat pentru o fundaţie. Aşa a descoperit
Transilvania, aşa a descoperit Breaza. S-a
îndrăgostit de natură, de locurile noastre şi
deşi a lipsit câţiva ani din România, în 2012
s-a hotărât ca împreună cu soţia să se mute
în Breaza, unde să pună bazele unei afaceri

care astăzi oferă locuri de muncă pentru 30
de persoane.
Afacerea a început-o cu nu mai mult de trei
angajaţi, asta pentru că i-ar fi fost dificil să
înveţe mai multe persoane deodată despre
construcţia velomobilelor. Ba mai mult, nu
cunoştea foarte bine limba română, cu atât
mai mult termenii tehnici pentru a le putea
explica angajaţilor fazele necesare construirii unui velomobil. „Am întrebat în prima
zi când a venit strungarul cum se numeşte
o anumită piesă. Am mers acasă, am scris
pe foaie denumirile la mai multe piese, iar a
doua zi am mers la strungar şi i-am spus „asta
se numeşte burghiu” îşi aminteşte amuzat,
Jan. Cu paşi înceţi, Jan Wijnen a învăţat tot
mai bine limba în timp ce angajaţii învăţau să
construiască un velomobil. Practic, învăţau
cot la cot.

În căutare de oameni dornici să
muncească...
Anii au trecut, producţia de velomobile a
crescut şi ea odată cu numărul angajaţilor,
reuşind ca anul trecut să producă 220 de velomobile. Targetul pentru acest an este de
280 şi tocmai din acest motiv, pentru a putea face faţă comenzilor, sunt în căutare de
oameni calificaţi cum ar fi: strungar, lăcătuş
mecanic, asamblator biciclete şi vopsitor. „Nu
căutăm doar oameni calificaţi, putem să-i învăţăm meserie pentru că e de înţeles că nu
au mai asamblat un velomobil. Dar totuşi,
de exemplu dacă vrei să optezi pentru postul
de strungar, trebuie să ai ceva experienţă. Cel
mai important este să aibă dorinţa de a lucra
mai ales la lucrurile mai finuţe”.

Un velomobil are nevoie de aproximativ 200
de ore, trecând prin diferite procese până a
fi gata de vânzare şi poate cântări între 21 si
35 de kilograme. Aici se produc aproximativ
şase modele, iar preţul lor diferă în funcţie de
dotări. Velomobilele fabricate în Breaza sunt
produse pentru export, ele ajungând în ţări
precum Olanda, Germania, Elveţia, Austria,
Canada şi de curând au semnat un contract
cu un client din Arabia Saudită. „Clienţii

noştri sunt persoane trecute de 30 de ani,
care lucrează la birou, care-şi doresc ca în
drum spre serviciu şi înapoi spre casă să facă
mişcare. Avem clienţi care până la locul de
muncă au de străbătut 20 – 30 de kilometri
şi care preferă să facă naveta cu velomobilul”
spune Jan Wijnen.

Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă șomeri
Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Mureș, informează absolvenţii
promoţiei 2019 că, în termen de 60 de zile de
la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze
în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de
toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM
în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de
muncă. Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este
o etapă prealabilă și obligatorie în vederea
obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de
învățământ care se înregistrează ca persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi consiliere
profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de
facilități financiare.
Actele necesare pentru înregistrarea
absolvenților ca persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă, sunt:
• actul de identitate, în original şi copie;

• actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în
original şi copie;
• adeverinţa medicală din care să rezulte că
persoana este clinic sănătoasă sau aptă de
muncă ori că are eventuale restricţii medicale.
Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o
diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal,
postliceal sau superior, de stat ori particular,
autorizat sau acreditat în condiţiile legii.
În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent
dacă a fost sau nu promovat examenul de
Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe
01 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului
Educaţiei Naționale conform căruia „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”.
Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la
toate materiile, se pot înregistra în evidențele

agenției în termen de 60 de zile de la data
promovării examenului de corigență, data
înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia
de învăţământ.
Persoanele care într-o perioadă de 60 de zile
de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în
muncă potrivit pregătirii profesionale și sunt
înregistrați în evidențele agenției din raza de
domiciliu/reședință, pot solicita acordarea
indemnizației de șomaj, dacă:
•
Nu urmează o formă de învățământ;
•
Nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare (mai mici
de 500 lei).
Se consideră că nu au reușit să se încadreze în muncă dacă fac dovada că, în perioada
de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de
muncă ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței
de muncă, acreditați în condițiile legii, în
vederea medierii pentru încadrare în muncă. Indemnizația se acordă absolvenților, la

cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculată de la
data expirării celor 60 de zile de la absolvire
și constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă, al cărei cuantum este de 250 lei.
Absolvenții instituțiilor de învâțământ și
absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile
de la absolvire, se înregistrază la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă
mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de
inserție de 1.500 de lei, plătită în 2 tranșe.
În cazul în care absolvenții nu se prezintă în
intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de toate serviciile oferite de agenția
pentru ocuparea forței de muncă, însă pierd
dreptul la indemnizația de șomaj. Persoanele
interesate pot obține informații suplimentare la Agenția Locală și Punctele de lucru ale
AJOFM Mureș, din raza de domiciliu sau
reședință.
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Întâlniri cu specialişti din diferite domenii în cadrul
proiectului Clasa Green
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Codruţa ROMANŢA

Timp de o săptămână, la începutul lunii mai
s-au desfăşurat mese rotunde, acţiuni ce au
făcut parte din cadrul proiectului Clasa Green, proiect implementat la Liceul Tehnologic
“Lucian Blaga”. Au fost invitaţi specialişti din
diferite domenii, care au acceptat să stea în
faţa elevilor de liceu pentru o discuţie deschisă. Printre temele acestor întâlniri s-au
numărat cele legate de sănătate prin sport şi
gestionarea emoţiilor. Chiar dacă cele două
evenimente s-au desfăşurat concomitent, în
săli diferite, s-au bucurat de un real interes
din partea elevilor.

Mens sana in corpore sano
Pentru acţiunea intitulată “Mens sana in corpore sano” organizatorii au invitat persoane
care au strânsă legătură cu sportul, referindu-ne aici la Gabriel Toncean, preşedintele
Federaţiei de Culturism şi Fitness, însoţit de
profesorul Sorin Moldovan şi Claudiu Giurgiu.
“Se va vorbi despre importanţa sportului
pentru o viaţă sănătoasă, în echilibrul general al omului pentru o dezvoltare armonioasă. Este important ca omul să înveţe de mic

faptul că sportul face bine atât la trup, cât şi
la suflet, astfel încât într-un final, omul să
fie mulţumit de propria lui persoană” spune
Bojte Kinga, coordonatorul acţiunii.
O sală plină până la refuz de elevi şi trei persoane din domeniul sportului, veniţi cu sufletul deschis să vorbească celor din faţa lor
despre importanţa sportului în viaţa noastră
au fost ingredientele perfecte pentru o activitate de succes „Avem un rol bine definit de
a transmite dorinţa de a face sport, educaţia
pentru sport, asftel încât, împreună cu elevii, cu siguranță vom reuşi acest lucru. Elevii
sunt bine documentaţi, au la dispoziţie multe surse de informare şi se vede la ei dorinţa
de a arăta mai bine şi a avea un stil de viaţă
sănătos” a precizat Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi
Fitness.

Gestionarea emoţiilor
“Astăzi coordonez o întâlnire dintre elevii
de clasa a XII-a cu un psiholog prin care
ne dorim să-i înveţe să-şi stăpânească puţin emoţiile, stresul, să le arate cum să facă
faţă acestor perioade în care sunt examenele,

când trebuie să se pregătească pentru viaţă” a
precizat Emilia Moldovan, coordonator.
Invitat în cadrul acestei întâlniri a fost psihologul Camelia Gyori, care a precizat faptul
că “voi încerca să discut cu ei despre greutăţile acestei perioade înainte de examen şi
bineînţeles aş dori să-i învăţ câteva tehnici de
gestionare a emoţiilor, a tensiunilor, a conflictelor, a managementului stresului pentru

a face faţă, de ce nu, cu zâmbetul pe buze
acestui examen”.
Reamintim faptul că Asociaţia EuroCentrum, înfiinţată de profesori din cadrul Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin a
câştigat 10 mii de lei pentru proiectul Clasa
Green, un proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

Ziua Europei văzută prin ochii elevilor reghineni

Cele trei licee din municipiu, plus patru şcoli generale şi-au dat întâlnire în Parcul Central, fiecare
instituţie de învăţământ alegând o ţară pe care să o
reprezinte cum ştiu mai bine. Elevii au fost creativi,
iar ideile lor au fost alese cu bun gust, atât vizual,
cât şi gustativ.
Spania, Italia, Olanda, Ungaria, Germania, Franţa, Marea Britanie şi România au fost ţările alese
de elevii reghineni, pe care le-au pus în valoare cu ocazia Zilei Europei, eveniment sugerat de
administrația locală, prin intermediul căruia s-a
dorit marcarea la Reghin a Zilei Europei. De exemplu, la standul din Ungaria, kurtoskalacs-ul a fost
vedeta, la standul Franţei au răsunat în boxe cele
mai cunoscute melodii franţuzeşti, iar trecătorii au
putut admira Turnul Eiffel realizat în miniatură,
olandezii au ieşit în evidenţă cu o bicicletă, Italia
cu tradiţionalele paste şi pizza, în timp ce România

cu tradiționala pâine de casă și sarmale. Acestea au
fost doar câteva dintre lucrurile prezentate de elevi.
Cei care au trecut prin Parcul Central au putut gusta din bunătăţile puse la dispoziţie de elevii reghinii, curioşii primind informaţii despre ţara dorită
şi au putut lua parte şi la spectacolul artistic.
Evenimentul a fost organizat de compartimentul
Învăţământ, Cultură, Sport din cadrul Primăriei
Municipiului Reghin. „Este un eveniment inedit,
meritul este al colegilor mei, al cadrelor didactice
şi în primul rând al copiilor. Niciodată nu m-am
gândit că se pot transforma în reprezentanţi ai altor popoare, să le promoveze tradiţia şi mâncarea.
Este un lucru care văd că este o plăcere pentru ei şi
îi felicit pentru tot ceea ce fac. Sunt atât de mândră
pentru că putem face lucruri inedite, iar asta am
dovedit-o încă odată” a declarat Maria Precup, primarul Municipiului Reghin. (C.R.)

NR 143

5

EVENIMENT

Deda ar putea deveni staţiune turistică

Codruţa ROMANŢA

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, prezent la Deda într-o vizită de lucru, a pus accent pe posibilităţile de dezvoltare a turismului local în această zonă, precizând faptul că “turismul înseamnă
bani şi dezvoltarea localităţii”.

“Avem la Ministerul Turismului
un buget generos, aşteptăm
proiectele”
“Sunt nişte locuri extraordinare. România
este binecuvântată de Dumnezeu cu frumuseţi ale naturii cum nu găseşti niciunde în
lume. Am în minte un proverb românesc:
Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă în traistă.
Pentru a beneficia de aceste frumuseţi ale naturii trebuie să ştim să facem proiecte, astfel
încât să atragem cât mai mulţi turişti. Turiştii în definitiv înseamnă bani şi dezvoltarea
locală. Am fost în Borsec unde am semnat
un contract în valoare de 5 milioane de euro
pentru un parc de aventură. Mi-a plăcut foarte mult conceptul de a dezvolta turismul 365
de zile pe an. Cu alte cuvinte, atunci când
ajunge un turist în zonă şi are cum să îşi petreacă timpul într-un mod plăcut, cu siguranţă va sta mai multe zile şi va cheltui mai
mulţi bani în localitatea respectivă. Există
la Borsec pârtie de schi pentru iarnă, un spa
wellness, care e realizat tot prin Ministerul
Turismului pentru care chiar anul trecut am
dat o ultimă tranşă. Urmează să se dezvolte
o pârtie de sanie de vară. Este un turism raportat la mod integrat. Acest lucru îmi doresc
să îl fac şi aici pe Valea Mureşului şi în toată
România. Ne dorim să promovăm acest tip
de turism, 365 de zile pe an la nivelul întregii
ţări. Avem posibilităţile, avem oportunităţile,
trebuie să ştim să beneficiem din plin de acest
lucru. Ne dorim ca sectorul turistic să devină
unul dintre principalele sectoare de dezvoltare a României. Anul acesta avem la Ministerul Turismului un buget generos, aşteptăm
proiectele” a declarat la Deda, Bogdan Trif,
ministrul Turismului.
Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda,
a specificat cu această ocazie că au început
demersurile pentru obţinerea statutului de
staţiune turistică, considerând că prin implementarea acestui proiect de dezvoltare
a turismului, va da posibilitatea tinerilor să
rămână în comună şi să-şi dezvolte afaceri.
“Noi avem o comună frumoasă, dar turismul
este slab dezvoltat în zona noastră, chiar pe
toată Valea Mureşului Superior. Având în
vedere că este necesară aducerea magistralei
de gaz şi este o condiţie ca să primim fonduri
pentru această magistrală, trebuie să realizăm acest statut de staţiune turistică a comunei Deda. Ne-am propus acest lucru, nu este
uşor, îl vom face şi sper ca în acest fel să ducem comuna Deda pe culmile de dezvoltare
pe care ni le dorim, cetăţenii să o ducă mai
bine şi de asemenea tinerii să dezvolte afaceri
în domeniul turistic. Noi aveam o problemă
cu PUG-ul localităţii. Este una dintre condiţiile cele mai grele pentru a avea Planul Urbanistic General realizat. Monografia comunei

o avem, avem şi traseele turistice cunoscute,
toate acestea sunt lucruri care ne ajută. În
acest moment ne aflăm în stadiul de realizare
a documentaţiei, urmează să mergem la Ministerul Dezvoltării pentru aprobarea PUGului şi eu zic că în două luni putem depune
acest proiect la Ministerul Turismului”
Prezent la Deda a fost şi Mircea Duşa, prefectul judeţului Mureş, care a declarat că “Având
în vedere că Munţii Călimani se află atât pe
teritoriul judeţului Mureş, cât şi pe teritoriul
judeţului Harghita, o asemenea discuţie am
purtat şi cu primarii din Harghita pentru a
găsi soluţii împreună, pentru a pune în valoare frumuseţile acestei zone. Sigur că printr-o
colaborare între UAT-urile din aceste judeţe
se pot accesa fonduri prin Ministerul Turismului legat de promovarea turismului din
aceste zone. Au apărut şi noi posibilităţi, programul acesta naţional pentru dezvoltare prin
care se pot accesa fonduri inclusiv pe dezvoltare turistică, aşa cum cunoaşteți deja ordonanţa 114 care prevede că fiecare UAT poate
beneficia de două programe principale şi de
programe secundare, altele decât investiţiile
care sunt finanţate prin PNDL 1 şi PNDL 2
sau prin fonduri europene. Iată că posibilităţi
sunt, trebuie doar realizate proiecte şi accesate aceste fonduri. Ar fi păcat să nu le accesăm,
având în vedere frumuseţile acestei zone şi
faptul că putem investi în turism. Defileul
Reghin – Topliţa ar fi o zonă foarte frumoasă,
care deja şi-a câştigat renumele în ţară pentru că foarte mulţi locuitori din alte zone ale
ţării vorbesc despre frumuseţile acestei zone,
arie protejată şi cred că merită acest efort să îl
punem în valoare pentru că foarte multe ţări
realizează venituri foarte mari din turism” a
declarat Mircea Duşa.

cea Duşa, prefectul judeţului Mureş.

Pârtie de schi între Ibăneşti şi
Sovata?
Întrebat dacă ideea de a susţine proiectul
pentru realizarea unei pârtii de schi pe Valea
Gurghiului, între Ibăneşti şi Sovata rămâne
în picioare, ministrul Turismului, Bogdan

Trif, a menţionat faptul că “finanţăm întradevăr şi pârtiile de schi, dar am introdus
de anul acesta, printre alte facilităţi, şi un
studiu meteorologic pe care trebuie să îl realizeze beneficiarul proiectului, astfel încât
să ne putem asigura că are zăpada necesară
de minim trei luni de zile, astfel încât să se
justifice o astfel de investiţie. În momentul
în care se justifică, îi aşteptăm la Ministerul
Turismului să depună proiectul şi chiar o să
finanţăm”.

Magistrală de gaz
Reghin – Topliţa
Tot la Deda a fost pus în discuţie subiectul introducerii magistralei de gaz pe Valea
Mureşului, lucru mult aşteptat de locuitorii
din această zonă, care se confruntă cu lipsa
alimentării cu gaz metan. “În urmă cu patru – cinci luni a avut loc o discuţie cu primarii din această zonă şi nu numai, pentru
a înfiinţa o conductă de transport gaz metan
în această zonă. Au fost făcute demersurile
atât de prefectură, cât şi de CJ Mureş la solicitarea primarilor, pentru realizarea acestei
investiţii. Am primit confirmare oficială de
la TransGaz că au inclus în program această
investiţie şi se comandă documentaţia tehnică economică în vederea demarării acestei
investiţii. Ar fi deosebit ca în această zonă,
lemnul, fiind din ce în ce mai puţin şi fiind
principala sursă pe care cetăţenii o folosesc
pentru încălzire, să avem gaz” a precizat Mir-

Produse şi Tradiţii la Poalele Călimanilor

Ansambluri și soliști locali, dar și artiști consacrați precum Ionuț Langa și Elena Gheorghe,
vor urca pe scenă în data de 22 iunie la Deda pentru a lua parte la „Produse și tradiții la Poalele Călimanilor”. Evenimentul „Produse și tradiții la Poalele Călimanilor” aduce împreună
comunitățile din cele zece comune: Suseni, Ideciu De Jos, Brâncovenești, Rușii Munți, Deda,
Vătava, Aluniș, Răstolița, Lunca Bradului, Stânceni, membre ale Grupului de Acțiune Locală
Defileul Mureșului Superior și are ca și scop promovarea produselor locale, a tradițiilor dar și
dorința de dezvoltare de parteneriate între micii și marii producători zonali.
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Introducerea gazului pe Valea Mureșului, investiție esențială
pentru județ
Introducerea gazului metan în zona de Nord
a județului Mureș va aduce dezvoltare economică, mai ales în domeniul turismului, dar va
îndeplini totodată și un vis al locuitorilor de
aici. Șase comune de pe Valea Mureșului Superior - Brâncovenești, Rușii Munți, Aluniș,
Vătava, Deda și Răstolița sunt beneficiarele
unui studiu tehnico - economic finalizat de
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz S.A.” pentru o soluție comună de alimentare cu gaze naturale. Vizita
ministrului Turismului, Bogdan Trif, de la
Deda, a dat semnalul clar că după obținerea
statutului de stațiune turistică de interes local, investiția va fi suportată de Transgaz.

Studiul tehnico - economic al
Transgaz este finalizat
Transgaz a luat decizia de a face acest studiu după mai multe adrese ale primarilor
din comunele de pe Valea Mureșului referitoare la extinderea conductei magistrale de
transport gaz metan, în vederea racordării

localităților din cele şase comune, la rețeaua
de distribuție. De asemenea, solicitările primăriilor de aici au ajuns și pe masa ministrului Energiei, sub forma unui memoriu,
prin care se solicită ca această investiție să fie
cuprinsă în strategia energetică a României.
În prezent, pe Valea Mureșului Superior nu
există rețea de gaze naturale, iar încălzirea
imobilelor, prepararea hranei și a apei calde

menajere se realizează în principal cu lemne
de foc, alte surse fiind curentul electric, buteliile GPL, panourile solare sau păcura.

Transgaz va suporta investiția
datorită faptului că Deda va
deveni stațiune turistică

Cezara Ştefan

Alături de primarii din aceste comune, încă
din faza discuțiilor preliminare și a primelor
demersuri, Vasile Gliga, președintele PSD
Mureș, spune că sunt șanse mari ca lucrarea
să poată fi realizată din bugetul de investiții
al Transgaz.
“Vizita la Deda a ministrului Turismului,
Bogdan Trif, a fost semnalul clar că urmează
o nouă etapă în dezvoltarea Văii Mureșului
Superior. Așa cum spuneam, uniți, primarii de aici au reușit să „mute munții”. Se va
introduce gazul metan, iar acest lucru va
aduce după sine dezvoltare economică, mai
ales în turism. Deda şi-a făcut documentația
pentru a deveni stațiune turistică de interes
local, iar ministrul a spus că sunt așteptați la
București. Obținerea acestui statut va permite finanțarea investiției de introducere a gazului de către stat. Aceasta este o mare șansă
pentru dezvoltarea turismului în judeţul
Mureș”, a declarat președintele PSD Mureș,
Vasile Gliga.

Vești bune pentru Valea Gurghiului: drum asfaltat la Lăpușna și
pârtii de schi – proiect integrat Sovata – Ibănești, aducțiune de apă
2.631.993,00 lei, finațată de Guvernul PSD
prin PNDL II, ne vorbește primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru: “Suntem
în faza de licitare a lucrării. Are o importanță
deosebită pentru noi pentru că vom rezolva
pentru totdeauna problema apei. Se știa că

Referindu-se la proiectul de asfaltare a drumului de la Ibănești – Lăpușna – limită județ
Harghita, Vasile Gliga spune că situația
este oarecum complicată. „Ba e proprietar
Romsilva, ba Consiliul Județean. Romsilva
l-a luat, cred, temporar în gestiune, când a
avut fonduri pentru pietruire. Sper ca în
cel mult o lună să lămurim situația, pentru
a ști cine este titular pe proiect”. Conform
președintelui PSD Mureș, acest drum va
ajuta și la dezvoltarea turismului în județul
Mureș, în special al celui de pe Valea Gurghiului.
„Ministrul turismului, care în 2018 a participat la festivalul Văii Gurghiului, a fost impresionat de faptul că, în comparație cu alte
festivaluri naționale, cel de pe Valea Gur-

ghiului și-a păstrat componenta de tradiții.
Ministrul a afirmat că susține dezvoltarea turistică a zonei. Pe lângă asfaltarea drumului
de către CJ, este un proiect mai mare, inițiat
de președintele CJ, fost primar în Sovata.
Acesta prevede construirea a trei pârtii de
schi, care ar porni din Sovata – Vârful Seaca.
Două către Sovata și una către Ibănești. Va fi
un proiect integrat Sovata – Ibănești, realizat
de Consiliul Județean. Există un studiu de
prefezabilitate, iar CJ urmează să comande
studiul de fezabilitate. Eu încerc să îi aduc la
aceeași masă a negocierilor pe toți, indiferent de etnie”, a declarat Vasile Gliga.
Despre un alt obiectiv important de pe Valea
Gurghiului și anume realizarea aducțiunii de
apă în comuna Ibănești, lucrare în valoare de

Vizita ministrului Turismului la băile sărate de la
Ideciu de Jos și Jabenița
După vizita de la Deda, ministrul Turismului Bogdan Trif a răspuns invitației președintelui
PSD Mureș, Vasile Gliga, de a vizita băile sărate de la Ideciu de Jos și Jabenița, cu această ocazie oficialul întâlnindu-se cu primarii și locuitorii de aici, purtând discuții pe tema dezvoltării
turismului.
(Comandat de Partidul Social Democrat - PSD. “L-am invitat pe ministrul Turismului, Bogdan
Trif, să facem o vizită la băile sărate de la Ideciu de Jos și Jabenița. Alături de primarii ceExecutat de SC Gliga Comimpex SRL.
lor două localități am fost să vedem în teren
situația actuală. Pentru noi, cei de pe Valea
CUI mandatar financiar coordonator:
Gurghiului și din Reghin, sunt două obiective
de suflet pe care ne dorim să le vedem că aduc
41190008. Tiraj: 2000 exemplare )
turiști în zonă”, a spus Vasile Gliga. (C.Ş.)

atunci când este secetă avem blocaje mari pe
apă. În plus, ar asigura un suport real pentru
dezvoltarea turismului”.
(C.Ş.)
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Pedagogia Freinet – 20 de ani de activitate la Reghin
Zâmbete şi veselie s-au auzit din curtea şcolii
de pe strada Vânătorilor din Reghin. Freneticii au avut motiv de sărbătoare, fiind o zi
specială, deoarece în urmă cu 20 de ani, trei
învăţătoare au pus bazele claselor Freinet:
Smaranda Puşcaş, Aurora Dumitru şi Cristina Moldovan.
Zeci de elevi au îmbrăcat tricourile galbene
cu însemnele Freinet, dând startul sărbătorii.
„Nu ne imaginam că vom ajunge aici. Sunt
20 de ediţii, aceasta se pare că este cea mai
frumoasă de până acum şi sperăm ca după
feed-back-ul pe care îl avem de la actualii şi
foştii elevi să mai mergem încă 20 de ani pe
acelaşi drum” spune învăţătoarea Smaranda
Puşcaş.
Ziua a început cu deschiderea festivă şi Imnul Freneticilor, imn compus de elevi şi profesori. „După primele două ediții Freinet,
ne-am gândit că trebuie să avem și un imn al

nostru, pe care să-l cântăm la fiecare început
și sfârșit de an școlar, la fiecare activitate pe
care o au clasele Freinet. Imnul Freneticilor
începe cu versurile „Copii frenetici plini de
bucurie, la noi la școală iarăși bine ați venit!”
spune Smaranda.

A urmat în prima parte o proiecţie cu fotografii de la ediţiile trecute. „Elevii de liceu
s-au regăsit acolo, au râs amintindu-şi că în
urmă cu ceva ani, ei erau în locul celor pe care-i văd astăzi cu tricourile frenetice” adaugă
Smaranda Puşcaş.

8

În pauza dintre momente, cei prezenţi şi-au
potolit foamea, servind din bunătăţile bufetului suedez. „Mamele pregătesc în fiecare an
sandwich-urile copilăriei: pâine cu unt, salam şi castraveţi” adaugă Smaranda Puşcaş.
Elevii au format grupuri pentru partea artistică unde fiecare elev a cântat, a dansat pe
scena din curtea şcolii, iar Marian Vultur,
actual student la Facultatea de Actorie, la
rândul lui fost elev frenetic, a întreţinut atmosfera pentru elevi.
În fiecare lună, freneticii scot o revistă a şcolii, însă de această dată a fost o ediţie specială
fiind realizată de foştii elevi. La final, participanţii au primit diplome, dar Ziua Freneticilor nu s-a putut încheia fără a gusta dintr-un
tort aniversar, special pregătit pentru această
ediţie.
(C.R.)

Reghinul, gazda fazei regionale a concursului „Împreună pentru viitor”
Faza Regională a Concursului de Dans „Împreună pentru viitor” s-a desfăşurat vineri,
17 mai la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”
din Reghin. Evenimentul este un proiect care
se desfăşoară sub egida SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară) şi a fost organizat de Liceul „Lucian Blaga” din Reghin.
„Faptul că suntem gazdele etapei regionale a
acestui concurs este o mare bucurie pentru
noi. Reprezintă mare responsabilitate pentru
noi, dar este şi un fel de recunoaştere a muncii de calitate care se face la noi în şcoală în
domeniul voluntariatului. S-au reuşit lucruri
deosebite în ultimii ani, grupul de voluntari
este din ce în ce mai puternic, conţine din ce

în ce mai mulţi membri. Elevii sunt cei care
încep să aibă iniţiative foarte multe şi să-şi
asume responsabilităţi, ceea ce este un lucru
deosebit” spune Costel Ababei, directorul Liceului Lucian Blaga din Reghin.
Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni:
dans tradiţional şi dans modern. La secţiunea de dans tradiţional au participat două
echipe: „Cununiţa” din Reghin şi „Românaşii” din Braşov, iar la secţiunea de dans modern au participat 4 echipe: „United Dance
Crew” din Târgu-Mureş, „Fresh Colors” din
Codlea, „This is me” din Sfântu Gheorghe şi
„Ambasadorii zâmbetului” din Reghin.
„Avem prilejul şi bucuria de a organiza faza

regională aici la Reghin. Echipele sunt formate din beneficiari de la centrele de plasament şi de la centrele şcolare de educaţie
incluzivă, dar şi din voluntari care provin de
la şcolile de masă” spune Bojte Kinga, coordonator SNAC Liceul Tehnologic „Lucian
Blaga” din Reghin.
Paul Bîndilă, alături de echipa pe care o coordonează, au făcut o muncă intensă şi s-au
implicat în organizarea acestui eveniment.
„Ne-am ocupat de o mare parte a organizării, începând de la diplome, afişe, făcut şi trimis invitaţii, până în ziua de azi când preluăm echipele, ne ocupăm de ele şi avem grijă
ca nevoile lor să fie satisfăcute. E o bucurie

imensă, mai ales la sfârşitul zilei când mă
pun în pat şi ştiu că am realizat ceva frumos
şi mai ales beneficiarii” spune acesta. Are
patru ani de experienţă ca voluntar şi a ales
dintr-o întâmplare să devină voluntar „eram
singurul băiat cu fizicul potrivit pentru a
juca rolul lui Moş Crăciun” spune râzând
Paul Bîndilă, coordonatorul voluntarilor.
Paul a ales să studieze în străinătate şi îşi doreşte să experimenteze şi acolo voluntariatul.
Faza naţională va avea loc la Sighetu Marmaţiei.
(C.R.)

Manager interimar la Spitalul din Reghin
În urma unei decizii a conducerii Primăriei
Municipiului Reghin, s-a numit un nou manager interimar la Spitalului Municipal „Eu-

gen Nicoară” din Reghin.
Astfel, Spitalul Municipal „Eugen Nicoară”
din Reghin are la conducere un nou manager, interimar, pe Emilia Marcoci, medic primar pediatru. Mandatul în fruntea instituţiei
a început în data de 3 mai şi se încheie după
6 luni. Emilia Marcoci lucrează la spitalul din
Reghin din anul 1993 în calitate de medic pediatru.
Numirea acesteia a venit la propunerea mai
multor şefi de secţie. „Am acceptat această
funcţie de manager interimar al Spitalului
Municipal din Reghin deşi nu sunt din Reghin, eu fac naveta în fiecare zi de la TârguMureş. Doresc să avem un spital şi avem un
spital multi-disciplinar, să fim competitivi
şi să ajutăm populaţia din această zonă destul de întinsă pe care spitalul o deserveşte”
a declarat Emilia Marcoci. Noul manager îşi
va continua şi activitatea de medic pediatru

„Fişa postului îmi permite să am şi activitate
medicală, sigur prioritar va fi activitatea de
la direcţiunea spitalului” a menţionat Emilia

Marcoci, noul manager interimar al Spitalului din Reghin. (C.R.)

„Orăşelul copiilor”
la Reghin
Duminică, 2 iunie, între orele 10 – 17:00 sunteţi aşteptaţi cu mic cu mare în Parcul Central din Municipiul Reghin pentru a pătrunde din nou în „Orăşelul copiilor”. Cei mici
vor primi un paşaport la intrarea în oraş,
pe care vor obține câte o ştampilă de la instituţiile prezente cu un strand în această zi.
„Proiectul îşi propune să-i ajute pe copiii cu
vârste cuprinse între 3 şi 14 ani să se familiarizeze cu instituţiile oraşului, astfel încât clădirile pe lângă care trec zilnic să capete sens
şi viaţă” spun organizatorii.
Evenimentul este organizat de Asociaţia
„Advent Kindergarten – departamentul
Grădiniţa „Emanuel”, Asociaţia „Exploratori pentru viitor” în parteneriat cu Primăria
Municipiului Reghin.
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EVENIMENT

Sărbătoarea saşilor la Reghin
An de an, în a doua duminică a lunii mai, saşii din Reghin sărbătoresc Maifest – Sărbătoarea Saşilor. În acest an, motto-ul a fost „Unde se cântă, eşti binevenit”. Evenimentul a început la primele
ore ale dimineţii cu primirea oficialităţilor în curtea Parohiei Evanghelice, urmat de slujba ecumenică.

După ora 11:00 cu mic cu mare, au ieşit din biserică, foarte
mulţi dintre cei prezenţi purtând costumul popular săsesc.
Cu voioşie s-au adunat în faţa Bisericii Săseşti de unde a plecat parada portului popular, cu toţii mergând pe jos până la
Pădurea Rotundă în acordul fanfarei.
„De la an la an sunt tot mai mulţi participanţi, iar asta mă
bucură. Ţinând cont de atmosfera din ţară, de câtă ură şi manipulare şi aici la Reghin când astăzi am trăit atât de frumos
evenimentul împreună, chiar dacă saşii erau 15%, iar restul
erau români şi maghiari. A fost un moment de suflet, care
m-a impresionat şi înduioşat că în Reghin putem să dăm
mână cu mână şi să uităm de tot ce ne desparte şi să ne bucurăm de fiecare moment. Faptul că au fost prezente persoane
din mai multe generaţii, din mai multe localităţi, eu zic că
este o reuşită. Nu ştiu dacă este o diferenţă mare între noi
şi saşi, dar este un spirit al minorităţilor că sunt mai uniţi.
Suntem la fel, trăim la fel şi trebuie doar să exploatăm această
relaţie” a declarat primarul Municipiului Reghin, Maria Precup.
Edilul municipiului a ales să se alăture alaiului şi să străbată
distanţa de la Biserica Săsească până la Pădurea Rotundă, pe
jos, alături de restul participanţilor. „Chiar dacă stau în fiecare zi foarte mult în picioare purtând tocuri, efortul a fost
nesemnificativ şi a meritat” a subliniat Maria Precup.
„Am fost invitată la ziua saşilor în Austria de Manfred Schuller și soția sa Ingrid, reprezentanţii saşilor în România. M-am
îmbrăcat în costum popular românesc cu tricolor, şi-au venit saşii plecaţi din România şi mi-au mângâiat tricolorul şi

costumul, plângând pentru că foarte mulţi nu au mai fost în
România. Le-am dus mere şi au împărţit între ei, mirosindu-le, fericiţi că sunt din ţara noastră. Moment care mi-a dat
o lecţie de patriotism. Îşi aminteau de clipele frumoase din
România şi de cât de greu le-a fost când au plecat din ţară”
spune primarul Municipiului Reghin, Maria Precup.
Ajunşi la destinaţie, organizatorii au dat startul programului
cultural, la care au luat parte echipe de dansuri populare din
Reghin, Carei, Sighişoara, Batoş, dar şi elevi de la clasele cu
predare în limba germană din Reghin.
Prezent la Maifest a fost şi preşedintele Asociaţiei Saşilor
Transilvăneni din Austria, Manfred Schuller care s-a arătat
fericit pentru invitaţia primită şi pentru faptul că a putut lua
parte la această sărbătoare. „Sunt extrem de fericit pentru invitaţia care ne-a fost făcută de a fi prezenţi la această frumoasă sărbătoare, Maifest şi Ziua Mamei, ocazie prin care doresc
să felicit toate mamele prezente. Această tradiţie trebuie continuată, sunt încântat să văd atât de multă lume îmbrăcată în
costum popular şi totodată impresionat că atât de multă lume

a venit pe jos până la Pădurea Rotundă. Motto-ul din acest
an dedicat acestei sărbători „Unde se cântă eşti binevenit”
este unul care se foloseşte de mulţi ani în Austria” a declarat
acesta în deschiderea evenimentului de la Pădurea Rotundă.
Din Elveţia, venit special pentru eveniment a fost şi părintele Neugeboren Klaus Werner, care a fost mulţi ani preot
la Reghin. „Îmi amintesc de mulţi dintre dumneavoastră pe
care îi cunosc de multă vreme şi când vine cineva la mine şimi spune dacă îmi amintesc de un anume lucru, atunci îmi
dau seama că am plecat de mult din Reghin. Dar întotdeauna
mă bucur să fiu aici şi sper că ceea ce s-a început între voi,
prietenia şi tot ce trăiţi aici, să rămână şi să fiţi bucuroşi. Îi
doresc părintelui Johann Zey să aibă puterea să reprezinte
această mică comunitate săsească care a mai rămas, să poată
supravieţui cu ajutorul vostru” a precizat preotul Neugeboren Klaus Werner.
(C.R.)
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UTILE

Viorica Dăncilă la Reghin: „Centura Reghinului a fost scoasă la
licitație. În câteva zile urmează cea a Târgu-Mureșului”
O veste bună pentru reghineni a fost dată
chiar de prim-ministrul României pe scena
Casei de Cultură “Eugen Nicoară” din Reghin. La finalul manifestării, Viorica Dăncilă a făcut anunțul conform căruia, chiar în
acea zi (16 mai – n.r.) varianta de ocolirea a
Municipiului Reghin a fost scoasă la licitație.
De asemenea, premierul a anunțat că în următoarele zile urmează să apară pe site-ul de
licitații și varianta de ocolire a Municipiului
Reghin.
”Investițiile în infrastructură sunt foarte importante, a fost aici ministrul Transporturilor, domnul Cuc, a vorbit despre principalele
proiecte zonale, a vorbit despre centura de la
Târgu Mureș – în 2 zile se va ridica pe SEAP,
a vorbit despre centura de la Reghin, care
deja este ridicată pe SEAP, de DN16, la care
deja s-au început lucrările și în următoarele zile se începe turnarea covorului asfaltic.
Deci noi ne dorim foarte mult să facem aces-

te investiții, ne dorim să facem această legătură, de aceea am căutat și surse alternative,
pe lângă fondurile europene, fondurile de la
bugetul de stat și parteneriatul public-privat,
pentru că suntem conștienți că oamenii și-

au pierdut răbdarea, nu le putem spune că
facem autostradă peste 10 ani, vor acum și
este normal. Deci vom face toate eforturile
ca investițiile în autostrăzi, investițiile în spitale, prioritare pentru români, să le putem

face în cel mai scurt timp posibil”, a precizat
Dăncilă.
La începutul lunii martie, ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, aflat în vizită de
lucru pe șantierul autostrăzii Târgu-Mureș –
Câmpia Turzii, a fost invitat de președintele
PSD Mureș, Vasile Gliga, la Pirmăria Reghin
pentru a discuta situația variantelor de ocolire a Reghinului și Târgu-Mureșului, precum
și a drumului DN 16 Reghin – Cluj Napoca.
La acea data președintele PSD spunea: “la
Reghin domnul ministru a văzut un studiu
mai vechi, din 2007, foarte ușor de refăcut,
licitația pentru refacerea acestuia fiind organizată în aprilie. Traseul variantei ocolitoare
va rămâne același și sperăm ca astfel Reghinul va avea centură în curând. Cred că domnul ministru și domnul Narcis Neaga de la
CNAIR știu mai departe ce au de făcut. S-a
discutat, de asemenea și despre reabilitarea
drumului național dintre Reghin și Cluj
Napoca, obiectiv care trece și prin județul
Bistrița Năsăud, unde au fost reabilitări.
Anul acesta sunt programați ca pe porțiunea
din județul nostru să fie făcuți 14 kilometri
de covor asfaltic, dar domnul ministru a promis că se vor face eforturi pentru a se face
mult mai mult pe porțiunea de 50 de kilometri care aparțin de județul Mureș”
Iată că în scurt timp situația centurilor de
ocolire a Reghinului și a Târgu Mureșului a
fost rezolvată. (C.Ş.)
(Comandat de Partidul Social Democrat - PSD.
Executat de SC Gliga Comimpex SRL.
CUI mandatar financiar coordonator:
41190008. Tiraj: 2000 exemplare)

ANUNŢURI
Grădiniţa cu Program Prelungit „Emanuel”
din Reghin, jud. Mureş, organizează concurs
de titularizare pentru două posturi vacante
de educatoare \ profesor pentru învăţământul preșcolar.
Pentru înscrieri şi alte detalii legate de concurs, ne puteţi contacta la nr. de telefon
0753879292.
Vând teren intravilan, 21 ari, deschidere la
strada de 30 m., potrivit pentru construcția
unei locuințe, zonă liniştită, str. Bodogaia
(mai sus de depozitul Evora). Detalii la telefon 0749.497.195
Firmă din Ungaria caută colegi specialişti
în instalaţii sanitare pentru muncă 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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Centrul de mari arși, investiție de peste 40 milioane de euro
la Târgu-Mureș
În primăvara anului viitor ar putea începe
construcția Centrului de mari arși la TârguMureș. Contractele pentru întocmirea studiilor de fezabilitate au fost semnate, iar
finanțarea pentru acest proiect există deja,
a anunțat Sorina Pintea, ministrul Sănătății,
prezentă joi, 16 mai, la Târgu-Mureș, în cadrul unei vizite de lucru.
Unul dintre dezideratele importante ale Ministerului Sănătății îl reprezintă înființarea
a patru centre de mari arși, unul dintre ele
fiind la Târgu-Mureș, construit în imediatat vecinătate a Spitalul Clinic Județean de
Urgență Târgu-Mureș.
”Au fost semnate contractele pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru patru
centre de mari arși, Târgu-Mureș este unul
dintre ele. Deși în prima fază estimarea a
fost de 17 milioane de euro, prin proiectare
și prin adăugarea unui compartiment de terapie intensivă și a 25 de săli de operație s-a
ajuns la o valoare de peste 40 de milioane de
euro. Această finanțare există, studiul de fezabilitate este licitat, din acest moment avem

cale liberă”, a declarat ministrul Sănătății.

SCJU - spital regional de
urgență 1A

Noul corp de clădire va cuprinde Anestezie
terapie intensivă cu 25 de paturi, Bloc operator cu 25 de săli de operație și Centrul de
Arși. În aceeași clădire va funcționa și Unitatea de Transfuzii Sanguine și Stația de Sterilizare. Corpul de clădire va fi legat de clădirea

12
Cezara Ştefan

principală a Spitalului Clinic Județean de
Urgență (SCJU) Târgu-Mureș printr-o pasarelă. Potrivit conducerii spitalului, în cursul
lunii iunie sau iulie vor demara procedurile
de achiziție publică pentru proiectare și după
aceea pentru executarea noii clădiri.
Echipa medicală care va lucra în blocurile
operatorii și pe secția clinică de anestezie
terapie intensivă în prezent lucrează în diferitele structuri ale SCJU Târgu-Mureș, urmând a fi mutată în noua clădire când aceasta va fi finalizată.
În ceea ce privește echipa care va lucra în
centru de arși, aceasta va fi pregătită din
punct de vedere practic și teoretic în centrul
de arși din Lyon, Franța.
În spațiile în care în prezent funcționează
structurile ce vor fi mutate în noul corp de
clădire vor fi înființate alte secții precum
urologia sau oftalmologia, astfel încât unitatea sanitară să îndeplinească criteriul de
spital regional de urgență 1A, conform ordinului 1764/2006.
(C.Ş.)

Peste 29 milioane de euro pentru sistemul sanitar mureșean în 2019
În cursul zilei de joi, ministrul Sănătății,
Sorina Pintea, împreună cu prim-ministrul
României, Viorica Dăncilă, au efectuat o vizită de lucru la cele două spitale din TârguMureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență
Târgu-Mureș și Spitalul Clinic Județean

Mureș.
”Am avut o vizită la cele două spitale din
Târgu-Mureș. Am vrut să vedem realizările din aceste două obiective din domeniul
sănătății, dar în același timp, să vedem obstacolele existente, să vedem ceea ce își doresc,

astfel încât din cel mai mare buget alocat
Sănătății de până acum, să putem să facem
investițiile necesare. Am avut discuții cu medici, medici care demonstrează că sunt foarte
preocupați și care efectiv pun suflet în ceea
ce fac, am avut discuții cu personalul sanitar

din cele două unități și am preluat de la dumnealor problemele cu care se confruntă, tocmai pentru a putea veni cu un rezultat pozitiv așteptărilor pe care dânșii le au”, a declarat
Viorica Dăncilă la finalul întâlnirii cu cadrele
medicale din cele două unități sanitare.

Alocări istorice din 2016 până azi:
1 miliard de euro pentru investiții în județul Mureș
În județul Mureș au intrat 1 miliard de euro
pentru investiții, în Guvernarea din 2016
până astăzi. Prin Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL), etapele I și II
– program 100% creat de PSD, Programul
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și
Compania Națională de Investiții (CNI) în
județ au venit 285.881.700 de milioane de
euro pentru investiții în infrastructură. Prin
fonduri europene gestionate prin autorități
de management ale Guvernului (POR,
POIM, POCU, POC și POCA ) în Mureș au
venit 185.069.071 milioane de euro. Investiția
la Termocentrala de la Iernut se ridică la
peste 269.000.000 milioane de euro, iar cea
de la Autostradă, la aproape 250.000.000 de
milioane de Euro. La acestea se pot adăuga
investițiile făcute de instituțiile publice din
domeniul sănătății, al apelor sau agriculturii.
Județul Mureș nu a mai beneficiat de astfel de
finanțări din ‘89 încoace. De curând, Guvernul PSD a lansat Fondul Național de Dezvoltare și Investiții care va gestiona alocarea a 10
miliarde de euro, în următorii ani, tot pentru

infrastructură, pentru toate localitățile din
țară.
Vasile Gliga, președintele PSD Mureș: “Vizita premierului României, Viorica Dăncilă, a
miniștrilor Educației, Turismului, Sănătății,
Dezvoltării Regionale, precum și a secretarilor de stat din Ministerul Agriculturii sau

al Românilor de Pretutindeni arată sprijinul
necondiționat pentru județul Mureș. Am
reușit ceea ce nu a reușit nimeni, să atragem
investiții istorice pentru Mureș. Este o dovadă clară că PSD este singurul partid din România căruia îi pasă cu adevărat de români
și de dezvoltarea țării. Indiferent cine ce zice,

cifrele nu pot fi contestate. De când guvernează PSD în județul Mureș au venit bani
pentru investiții de 1 miliard de euro. Mai
mult decât s-a investit în total de la Revoluție
încoace. Fie că vorbim de spitale, de autostradă, de centuri, de școli, de grădinițe, de
aeroport, de barajul de la Răstolița, de introducerea gazului pe Valea Mureșului sau de
rețele de apă și canal, pe noi ne-au preocupat
toate domeniile. Am găsit deschidere în Guvernul PSD la toți miniștrii. Nu cred că a fost
primar din Mureș, indiferent de culoarea politică, să nu fie sprijinit să-și ducă investițiile
la bun sfârșit. Mergem înainte, să construim
un județ modern. Asta înseamnă să fii patriot, asta înseamnă o Românie europeană, să
creem românilor condiții ca afară, aici, la noi
acasă. Sunt mândru de aceste realizări și în
26 mai îi chem pe români să voteze, cu inima împăcată, PSD pentru Parlamentul European.”
(C.Ş.)

1 miliard de lei prin PNDL pentru județul Mureș
Ministrul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației Publice, Daniel Suciu, a continuat vizita sa în județul Mureș și vineri, 16
mai, după ce cu o zi înainte a fost prezent la
Reghin alături de premierul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și mai
mulți demnitari din Guvern.
În Sala Mare a Palatului Administrativ din
Târgu-Mureș, ministrul a participat la întâlnire cu primarii celor 102 localități din
județ, precum și cu reprezentanții Consiliului Județean Mureș. Acesta a vorbit despre
investițiile în infrastructura locală (fie ea de

drumuri, apă/canal, școli, grădinițe, săli de
sport, dispensare și alte unități sanitare), pe
care Guvernul PSD le derulează în județul
Mureș prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Dacă guvernele anterioare PDL – PNL au
alocat județului Mureș doar 178 de milioane
lei pentru dezvoltare locală, sume acordate în
mod discreționar, în special primăriilor lor,
Guvernul PSD a alocat județului Mureș doar
prin PNDL – acest program revoluționar al
Guvernului PSD - peste 1 miliard de lei.
În cadrul conferinței de presă susținută la

Târgu-Mureș, ministrul a declarat că în perioada imediat următoare Guvernul va adopta,
prin Ordonanță de Urgență, Codul Administrativ, cod așteptat cu nerăbdare de toți
primarii din țară, deoarece acesta privește
modernizarea administrației și simplificarea
acesteia.
După întâlnirea de la Târgu-Mureș, ministrul Daniel Suciu a efectuat o vizită de lucru,
alături de Vasile Gliga – președintele PSD
Mureș în Ungheni, Luduș, Chețani, Tăureni, Band, Iclănzel, Grebenișu de Câmpie
și Șăulia, unde a verificat în teren obiectivele

finalizate prin PNDL sau în curs de execuție.
(C.Ş.)
(Comandat de Partidul Social Democrat - PSD.
Executat de SC Gliga Comimpex SRL.
CUI mandatar financiar coordonator:
41190008. Tiraj: 2000 exemplare )

