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EVENIMENT SPORT

EDITORIAL de Codruta ROMANTA

Performanţă sportivă la Londra
 pentru Finna Irenke

Un număr de 29 de pasionaţi de pescuit s-au 
înscris la cea de-a V-a ediţie a concursului 
„Carasul de Aur”, cu pescuit la plută, organi-
zat de postul de televiziune regională Ardeal 
TV. Concursul s-a desfăşurat pe lacul de la 
Goreni, duminică, 29 august, unde sponso-
rul evenimentului a fost magazinul La Fix 
din Reghin. 
Aşa cum procedează un pescar desăvârşit, 
la primele ore ale dimineţii, concurenţii au 
fost prezenţi la locul de start, pregătiţi să-şi 
ia standurile în primire, dar nu înainte de 
şedinţa tehnică. O parte dintre concurenţi 
au fost familiarizaţi cu acest concurs, parti-
cipând şi la ediţiile anterioare. 
Concursul s-a desfăşurat pe două etape, 
după prima etapă fiecare concurent/echipă 

schimbând standul în urma tragerii la sorţi. 
Clasamentul s-a întocmit pe baza cantităţii 
pescuite, locurile I, II şi III fiind răsplătite cu 
diplome, cupe şi premii, dar nici ceilalţi par-
ticipanţi nu au plecat cu mâinile goale, ci au 
fost recompensaţi cu articole de pescuit din 
partea sponsorului. 
La finalul concursului cei prezenţi au avut 
parte şi de o masă câmpenească, pusă la dis-
poziţie de organizatori, bucatele fiind gătite 
de Andrei Romanică. 
Mai multe detalii legate de competiţie veţi 
putea urmări în cadrul emisiunii „Aventură 
în Natură” de la Ardeal TV. 

(C.R.)

Carasul de Aur a bifat încă o ediţie
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Daniel Gliga este cel care a pus bazele acestei 
televiziuni din dorinţa de a arăta telespec-
tatorilor imaginea reală a satului românesc, 
din dorinţa de promovare a obiceiurilor şi 
tradiţiilor locale, dar şi pentru că îşi dorea ca 
informaţia să fie de bună calitate. “Trebuie 
să vă mulţumesc eu vouă pentru că aţi fost 
alături de mine! Fără voi nu aş fi reuşit să duc 
Ardeal TV unde este acum” a declarat Daniel 
Gliga, pentru Ardeal TV, continuând că “cei 
zece ani de Ardeal Tv au fost foarte frumoşi, 
dar la fel de grei. Până la urmă, am izbutit şi 
ne-am extins. Mă întreba cineva mai devre-
me dacă acum zece ani visam la aşa ceva!? 
Da, am visat pentru că atunci când am înfiin-
ţat Gliga Tv, cineva mi-a luat un interviu, în-
trebându-mă care este visul meu. Visul era să 
devenim post naţional. Uite că după zece ani 
am devenit regional şi nu o să mă las până nu 
o să devenim televiziune naţională. Ardeal 
Tv a devenit o familie şi vreau să rămână în 
continuare alături de mine” a declarat Daniel 
Gliga, directorul fondator Ardeal Tv.
Un loc special amenajat la eveniment l-au 
avut şi producătorii locali, de unde oaspeţii 
au putut gusta din bunătăţile expuse înce-
pând de la prăjituri pregătite de Laborato-
rul Căsuţa Bunicii din Ibăneşti, siropuri şi 
dulceaţă marca Pârâul Fântânelelor, produ-
se lactate de la Mirdatod, vin de la Colina 
Transylvania, până la produse apicole, oferite 
de Miro.
Atmosfera a fost întreţinută de Mălina Cio-
loca, Florin Vos alături de Andreea Morariu, 
iar surpriza serii a fost Direcţia 5. 

Lăsăm mai jos câteva impresii de la cei care 
au fost prezenţi la eveniment şi care de-a 
lungul anilor au stat alături de echipa Ar-
deal TV:

“Mă simt foarte bine şi îmi doresc să dăinu-
iască, copiii şi nepoţii lui Daniel, să ducă mai 
departe această activitate atât de frumoasă 

prin care informează lumea şi e aproape de 
oameni. Atât timp cât o familie munceşte 
şi îşi face o echipă puternică sigur vor reu-
şi pentru că oricine munceşte va ajunge sus. 
Felicit întreaga echipă Ardeal Tv, să aibă 
mulţi ani şi să fie sănătoşi” a transmis Mircea 
Todoran, administratorul Mirdatod.

“Eu îmi aduc aminte cu plăcere de începutu-
rile acestei televiziuni pe când era Gliga Tv, 
care pe atunci se vedea şi în câteva localităţi 
din judeţul Harghita. Încă de pe atunci am 
avut o colaborare cu acest post, care între 
timp a devenit o televiziune Regională – Ar-
deal TV. De-a lungul celor zece ani am avut 
ocazia să colaborez cu diferite persoane care 
şi-au desfăşurat activitatea la acest post de 
televiziune, cu conducerea postului, cu dom-
nul Daniel Gliga pe care-l felicit încă odată. 
Nu doar că a încercat prin această televiziune 
să valorifice ceea ce este important în zona 
aceasta şi în judeţele din Ardeal, ci şi pentru 
că este o televiziune apropiată de oameni, o 
televiziune de suflet, care prezintă ştiri, acti-
vităţi care se referă la felul în care sunt gesti-
onate unităţile administrativ teritoriale, dar 
în acelaşi timp şi-a dedicat activitatea pentru 
a aduce în actualitate ceea ce românii de pe 
aceste meleaguri au creat în timp, valori care 
au rămas autentice. Este important să pre-
zentăm aceste valori fie că este vorba despre 
obiceiuri, tradiţii, cântece, meşteşuguri mai 
ales pentru generaţia tânără pentru că ei sunt 
cei care trebuie să preia şi să ducă mai depar-
te ceea ce românii de pe aceste meleaguri au 
creat valoros. Le apreciez munca pentru că 
ceea ce fac, fac pentru oameni şi sunt aproa-
pe de ei. Le doresc la mulţi ani” a fost gândul 
lui Mircea Duşa, prefectul judeţului Mureş.  

“Felicitări în primul rând! Mă bucur că aţi 
plecat din Reghin ca şi mine, că lucraţi cu 
colegi care au fost alături de mine la Zi de 
Zi. Este bine că v-aţi extins pe 28 de judeţe. 

Este fain că Gliga TV şi-a schimbat numele 
în Ardeal Tv, vă văd prezenţi la evenimen-
tele legate de comune, oraşe. Cred că avem 
un rost, putem să creştem dacă învăţăm să 
le cerem celor de pe naţional dreptul de pro-
prietate, pe informaţiile trimise către Bucu-
reşti. Ardeal Tv este o echipă faină, trebuie să 
crească, să puneţi preţ pe valoarea publicită-
ţii şi să o creşteţi, să puteţi să aveţi oameni de 
presă, jurnalişti, cameramani. Gând bun şi să 
ne vedem la 15 – 20 de ani” Aurelian Grama, 
director fondator Zi de Zi. 

“Această aniversare nu este importantă doar 
pentru Ardeal TV, ci şi pentru Reghin pen-
tru că eu sunt foarte mândră că avem o tele-
viziune care cuprinde o parte foarte mare din 
România şi ştiind ce greu este să trăieşti şi să 
răzbeşti, este extraordinar. Deci, Reghinul nu 
doar economic, ci şi din punct de vedere al 
televiziunii străluceşte, iar asta datorită vouă. 
Vă admir şi vă doresc să fiţi la fel de abili, de 
buni, de imparţiali. Uite că aţi putut aduna la 
acest eveniment din toate partidele politice 
fără niciun fel de ranchiună, iar asta înseam-
nă echidistanţă. La Daniel îi transmit să fie la 
fel de încrezător în forţele lui şi îi felicit echi-
pa cu care lucrează, pentru că singur, oricât 
de puternic eşti nu poţi face nimic. Faptul că 
vă înţelegeţi atât de bine înseamnă că sunteţi 
o echipă, vă doresc să rămâneţi la fel şi să vă 
meargă bine”  Maria Precup, primarul muni-
cipiului Reghin.  

“Am venit cu mare bucurie astăzi să fiu ală-
turi de Ardeal TV, cei care aduc lumea mai 
aproape de noi cu fiecare ştire, cu fiecare in-
formaţie, cu fiecare gest de păstrare a iden-
tităţii noastre naţionale, cu tot ceea ce e mai 
frumos în sufletul românesc. Mă bucur foar-
te mult să le spun şi eu la mulţi ani, sănătate 
multă şi să fie în continuare o televiziune de 
toată lauda, o televiziune care prin varieta-
tea emisiunilor aduce mai aproape de fiecare 

dată informaţia reală, corectă, dar şi ce ne 
este nouă mai drag: cântecul popular, straiele 
populare. Mă bucur că am ajuns, că putem 
fi împreună aşa cum am fost şi alte dăţi. E 
o onoare să fiu astăzi aici şi să dea Dumne-
zeu să fie mai mulţi ani de acum încolo, cu 
acelaşi profesionalism şi aceaşi echipă deose-
bită, care compun practic Ardeal TV! “ Jean 
Adrian Andrei, prefectul judeţului Harghita.  

„Mă simt minunat şi mă bucur că aţi reuşit 
atâţia ani să fiţi împreună, o echipă fantas-
tică. Prin emisiunile voastre, mai ales prin 
emisiunea care mă interesează pe mine cel 
mai mult „Plus pentru sănătate” aduce plus 
valoare vieţii fiecărui om, deoarece oamenii 
sunt foarte bine informaţi despre toate afec-
ţiunile. Câte răsărituri vor mai fi, atâtea să 
aveţi împreună în echipa Ardeal TV. ” Dacia 
Hîncu, Vizual Med. 

„Familia lui Daniel Gliga a fost alături de 
mine chiar de la început. Cred că meritul lor 
este că ne-au adunat astăzi aici şi chiar cei 
mai buni prieteni sunt aici în sală. Îi felicit 
pentru curajul pe care l-au avut pentru că 
nu este uşor. A fost o provocare atunci când 
au început Gliga TV pentru că era Gliga In-
strumente Muzicale. În realitate nu suntem 
rude, dar suntem prieteni buni şi sper ca 
asta să dureze. Cred că pe cei care suntem 
astăzi în sală, indiferent de culoarea politică, 
ne caracterizează omenia şi prietenia. Asta 
este menirea unei televiziuni, de a promova 
valorile. Le doresc mult succes şi putere de 
muncă!” le-a transmis Gliga Vasile Ghior-
ghe, preşedintele PSD Mureş. 

EVENIMENT 2

10 ani Ardeal TV sărbătoriţi alături de colaboratori
28 de judeţe în zece ani. O echipă restrânsă la început, care cu timpul s-a transformat într-o mare familie: familia Ardeal TV. În aceşti ani au avut alături mulţi colaboratori, cărora cei din echipa 
Ardeal TV au dorit să le mulţumească, printr-un eveniment special, menit să marcheze şi cei zece ani de televiziune. Şi cum se puteau aduce mulţumiri într-un mod mai frumos, decât printr-o 
seară specială, care să-i unească pe cei care sunt părtaşi la existenţa acestei televiziuni. 

Codruţa ROMANŢA
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Schimb de experienţă între pompierii mureşeni şi cei din 
Olanda

Sediul Detaşamentului de Pompieri Reghin a 
găzduit timp de trei zile, o delegaţie de pom-
pieri sosiţi tocmai din Olanda, pentru un 
schimb de experienţă. Au fost prezenţi pen-
tru a lua parte la acest schimb de experienţă, 
pompieri de la toate subunităţile din judeţ, 
dar chiar şi de la Braşov.
“Întotdeauna schimbul de experienţă cu alţi 
pompieri din lume este foarte important 
pentru că tehnicile, procedeele şi accesorii-
le pe care le folosesc ei sau noi sunt diferi-
te şi-atunci acest schimb de informaţii este 
bine să se facă. Avem de câştigat cu toţii. 
Colaborarea cu pompierii din Olanda a în-
ceput în urmă cu aproximativ doi ani, când 
au adus o autospecială la Lunca Bradului. La 
momentul respectiv au făcut o pregătire cu 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgen-
ţă, puţin diferit faţă de tot ceea ce s-a făcut 
până în momentul respectiv. Atunci ne-am 

dat seama că sunt profesionişti, că au în spa-
te o experienţă bogată de care noi trebuie 
să profităm. Ulterior ne-am întâlnit şi am 
stabilit de comun acord să facem pregătirea 
pe anumite teme, cum ar fi căutare, salvare, 
modul de deschidere şi pătrundere în în-
căperi, ventilare forţată şi partea de CBRN 
(chimic, biologic, radioactiv şi nuclear n.r.). 
Avem şi colegi de la Braşov alături de noi şi 
întotdeauna facem schimb de informaţii. Ei 
sunt foarte bine pregătiţi pe partea de alpi-
nism de intervenţie, urmând ca şi noi să tri-
mitem colegi la Braşov atunci când se va face 
pregătirea pentru alpiniştii de intervenţie” a  
declarat colonel Cristian Buhăianu, prim ad-
junct ISU Mureş. 
În cadrul schimbului de experienţă, pompie-
rii s-au axat atât pe teorie pentru a vedea care 
sunt diferenţele de organizare a sistemului 
de urgenţă, s-au purtat discuţii şi legate de 

accidente CBRN, modul de a interveni, cât 
şi practică unde s-au executat antrenamen-
te pe partea de căutare, salvare şi tehnici de 
pătrundere. 
„Unul din obiectivele pe care le-am stabilit 
cu colegii din Olanda, s-a referit la tehnici de 
ventilare pentru a crea presiune pozitivă sau 
negativă pentru a evacua fumul dintr-o încă-
pere incendiată, deoarece lipsa vizibilităţii în 
cazul unui incendiu este o problemă foarte 
mare. Sperăm să prezentăm pe viitor mult 
mai multe tehnici de ventilare şi în urma bu-
nelor practici, ca urmare a antrenamentului 
desfăşurat. După cum s-a putut observa, s-a 
efectuat un antrenament care a arătat dife-
renţa dintre ventilarea naturală, adică dacă 
doar deschizi un geam pentru evacuarea fu-
mului sau când am folosit ventilatorul pen-
tru a crea presiune pozitivă” a precizat Sorin 
Ciungan, comandantul Detaşamentului de 

Pompieri Reghin. 
Colonelul Cristian Buhăianu a declarat că 
vor încerca la rândul lor să trimită o echipă 
de pompieri mureşeni în Olanda pentru că 
doresc să construiască un centru de excelenţă 
la Gorneşti. “Vom încerca să ajungem şi noi 
în Olanda, deoarece ne dorim să construim 
un centru de excelenţă la Gorneşti unde se 
va face pregătirea personalului medical şi a 
echipajelor din cadrul inspectoratelor pen-
tru situaţii de urgenţă, pe partea de CBRN şi 
nu numai. Deocamdată suntem în stadiul de 
gândire a proiectului de la Gorneşti, dar pen-
tru asta trebuie să adunăm informaţii şi cei 
din Olanda au experienţă vastă, întrucât au 
vizitat şapte centre de pregătire a pompieri-
lor din mai multe state şi ulterior au făcut un 
centru mai performant în Olanda“ a adăugat 
colonelul Cristian Buhăianu, prim adjunct 
ISU Mureş. 

Codruţa ROMANŢA

Serviciu de Paşapoarte 
din nou la Reghin 
După o lungă perioadă în care acest serviciu 
nu a mai existat la Reghin, se reia activitatea 
pentru depunerea cererilor şi eliberarea pa-
şapoarte simple electronice. Aşadar, cei care 
au nevoie de un paşaport, vor putea depune 
cererile la punctul de lucru al Serviciului Pu-
blic Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 
Paşapoartelor Simple Mureş din municipiul 
Reghin, începând cu data de 3 octombrie 
2019. 
Acesta va funcţiona în clădirea de pe stra-
da Petru Maior nr. 41, în incinta Primăriei 
municipiului Reghin, în zilele lucrătoare de 
joi, din două în două săptămâni, în interva-
lul orar 09,00 – 14,00 cu excepţia perioadei 
estivale, mai precis între lunile iunie-septem-
brie. 
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Performanţă sportivă la Londra pentru Finna Irenke

Finna Irenke este născută pe Valea Gurghiului, mai precis în 
Glăjărie, iar în urmă cu 7 ani a decis să plece în Londra unde 
a început să lucreze ca agent de vânzări, asta imediat după ce 
a terminat liceul cu profil turism. 
„Nu am ezitat foarte mult în luarea acestei decizii pentru că 
am ştiut că ceea ce îmi doream de la viaţă nu puteam să am 
în România. Eram tânără aşa că mi-am făcut bagajul şi fără 
să cunosc limba engleză, eram gata de plecare cu destinaţia: 
Londra. Când stai să te gândeşti la Londra îţi imaginezi cu 
siguranţă ceva frumos, dar pentru mine începutul aici nu a 
fost chiar aşa. De ce? Pentru că locuiam într-o cameră mică, 
lucram 12 ore în fiecare zi şi mă străduiam să învăţ limba. În 
fiecare seară când ajungeam acasă începeam să plâng, dar nu 
am renunţat pentru că nu voiam să mă întorc acasă” poves-
teşte Irenke despre începuturile ei în Londra. 
A lucrat aproape şase ani în domeniul vânzărilor, timp în 
care a învăţat limba, dar a şi reuşit să-şi pună deoparte eco-
nomii. Cu toate astea simţea că are nevoie de o schimbare, de 
ceva care să o facă fericită şi împlinită, iar schimbarea a venit 
de unde nu se aştepta. 
„Banii nu mă făceau fericită, viaţa mea era plictisitoare deşi 
mereu mi-am dorit să fac ceva nou, dar aveam nevoie de o 
doză de curaj. Prietenul meu a început să frecventeze după 
muncă sala de fitness, aşa că, neavând altceva mai bun de 
făcut am mers şi eu cu el pentru prima dată. Eram o fire acti-
vă în copilărie, dar niciodată atrasă, pasionată de sport. Dar 
acela a fost momentul în care am realizat că pot face şi altceva 
înafară de a muncii, astfel încât am început să merg tot mai 
des la sală şi să învăţ cât mai multe despre acest domeniu” 
spune Irenke. 
Acesta a fost momentul în care a început să se gândească se-
rios la viitorul ei pentru că îşi dorea să facă ceva care-i pla-
cea. „Am avut ocazia să aleg şi să-mi schimb viaţa în aşa fel 
încât pasiunea mea a devenit şi locul meu de muncă. În 2018 
am devenit antrenor personal şi nutriţionist, fiind momentul 
care a schimbat tot, sportul devenind parte din mine. Am în-
ceput să mănânc sănătos şi să fac mişcare în fiecare zi. Lucrul 
frumos despre fitness este că poţi învăţa mereu ceva nou şi 
nu este plictisitor”. 
Nu doar stilul de viaţă şi rutina zilnică i s-au schimbat, ci 
odată cu acestea şi corpul. Acesta a fost şi motivul pentru 
care prietenii au încurajat-o să se înscrie la primul ei concurs 
de fitness. “La început am avut reţineri pentru că mi-a fost 
teamă să nu fiu judecată” adaugă Irenke. Dar a trecut peste 

teama ce o măcina în aşa fel încât anul acesta în luna mai a 
început pregătirea pentru primul ei concurs ce avea să aibă 
loc la sfârşitul lunii iulie. 
“M-am înscris la categoria Wellness Bikini. În această cate-
gorie trebuie să ai musculatură în special pe corpul inferior 
şi cu talia strânsă. Aşa că antrenamentul de greutate a fost de 
cinci ori, iar cardio de şase ori pe săptămână. Petreceam două 
ore la sala de sport aproape în fiecare zi. Dieta mea a fost grea 
la început, asta până când corpul meu s-a obişnuit. Mâncam 
porţii mici, dar de şase ori pe zi. Dimineaţa mâncam ovăz 
cu fructe, apoi pui cu legume şi o porţie de unt de arahide. 
Înainte de antrenament serveam din nou ovăz cu pudră pro-
teică şi o banană. După antrenament mâncam o prăjitură cu 

orez. A cincea masă a fost piept de curcan cu cartof dulce, iar 
ultima masă am avut iaurt de 0% grăsime cu unt de arahide. 
Uneori schimbam carnea de pui cu peşte sau vită şi cartoful 
cu orez. Cântăream totul înainte de a mânca şi în funcţie de 
cum mi se modifica corpul adăugam sau eliminam condi-
mentele” spune Irenke.
Corpul ei se schimba cu fiecare zi care trecea, iar asta o făcea 
nerăbdătoare să păşească pe scenă. Cu toate acestea, momen-
tele grele din timpul pregătirii şi-au făcut simţită prezenţa. 
“Aveam o stare de spirit puternică şi voiam să fiu cea mai 
bună, dar în ultima săptămână m-am simţit obosită. Am avut 
mese foarte mici şi trebuia să beau 6 litri de apă în fiecare zi. 
Dar am trecut cu bine peste acea ultimă săptămână aşa că a 
venit timpul să mă pregătesc pentru concurs: Bikiniul meu 
strălucitor, bronzul, părul, machiajul şi ... o bară de ciocolată. 
Eram nouă fete în culise, toate având acelaşi vis de a obţine 
trofeul. M-am dus acolo cu dorinţa de a încerca ceva nou 
în viaţa mea, dar atunci a fost momentul în care mi-am dat 
seama că vreau să câştig. Și asta s-a întâmplat, am devenind 
pentru prima dată Campioană la Wellness Bikini cu un scor 
foarte bun şi cu o invitaţie la următorul concurs British Fi-
nals din 12 Octombrie“ povesteşte Irenke.
Irenke Finna a demonstrat că dacă vrei ceva cu adevărat poţi 
obţine cu multă muncă şi dăruire. Tânăra este dovada că vi-
sele pot deveni realitate, ceea ce trebuie să faci este să-ţi per-
miţi să visezi, dar să lupţi, să munceşti pentru ca dorinţa să 
nu rămână doar visare.
“Viaţa mea s-a schimbat de atunci şi sunt mândră de mine 
pentru că am reuşit să obţin ceea ce mi-am dorit şi ştiu că 
acest lucru are continuitate. Sportul pentru mine înseamnă 
libertate, m-a ajutat să-mi construiesc încrederea şi mi-a 
schimbat toată viaţa. Viața mea a fost dificilă la început, mo-
tiv pentru care aveam nevoie de o schimbare. Dacă ar fi să o 
iau de la început, tot pe acest drum aş alege să merg. Dacă 
vrei să-ţi schimbi viaţa priveşte în jurul tău! Viaţa este fru-
moasă, cu o mulţime de oportunităţi! Aşa că fii curajos şi 
foloseşte-te de ele” spune Finna Irenke. 
Pe viitor îşi doreşte să-şi perfecţioneze studiile astfel încât să 
devină antrenor personal profesionist şi bineînţeles, să adune 
cât mai multe trofee de la concursuri. 

4SPORT

Codruţa ROMANŢA

Deseori viaţa noastră devine monotonă şi-odată cu asta apare şi dorinţa de schimbare. O schimbare care să ne aducă satisfacţie şi să ne facă să ne simţim împliniţi. De schimbare a avut nevoie 
şi Finna Irenke, care de curând a cucerit titlul de Campioană la Wellness Bikini tocmai în Londra. A descoperit pasiunea pentru sport de curând, dar care nu a rămas doar la nivel de hobby, ci şi 
a devenit chiar locul ei de muncă pentru care se trezeşte în fiecare dimineaţă cu plăcere.

Finna Irenke „Viaţa este frumoasă, cu o mulţime de oportunităţi! Aşa că fii curajos şi foloseşte-te de ele”
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Proiectul “Clasa Green” la Final

După câteva luni în care s-a depus o mun-
că intensă, Clasa Green, proiectul Asociaţi-
ei „Euro-Centrum” finanţat prin Fundaţia 
pentru Parteneriat şi Mol România a ajuns 
la final. Această finanţare nu a fost suficien-
tă pentru a duce proiectul la final, aşa că au 
avut sprijinul financiar şi de la alţi parteneri. 
Acum, cei care studiază la acest liceu se pot 
bucura de o zonă special amenajată cu amfi-
teatru, cu pereţi şi acareturi vopsite, cu flori 
şi chiar o groapă de compost. 

„Ne-a bucurat iniţiativa colegilor noştri de a 
depune documentaţia pentru obţinerea unei 
finanţări în vederea desfăşurării proiectului 
Clasa Green. Elementul de noutate pe care-l 
apreciez este faptul că începem să ne îndrep-
tăm atenţia către genul acesta de parteneri 
care ne pot sprijini financiar pentru a dema-
ra proiecte, fără a fi nevoiţi să aşteptăm bani 
doar de la autorităţi. Realizezi cât de bună e 
o idee doar după ce o pui în practică. A mai 
fost nevoie şi de alţi parteneri pentru a imple-
menta tot ce s-a gândit în acest proiect. Ma-
rele câştig este faptul că se vor putea desfăşu-
ra activităţi în aer liber, în cu totul alt context 
decât cel în care se desfăşoară activităţile în 
mod normal, într-o sală de clasă. Câştigul va 
fi faptul că acest proiect va duce la dezvolta-
rea unei abordări creative. Este genul de oră 
pe care o poţi desfăşura afară şi care îţi poate 
facilita dezvoltarea creativităţii în gândire. 
S-au implicat atât elevi cât şi profesori. Am 
văzut elevi care în perioada vacanţei de vară 
şi-au rupt din timpul lor pentru a putea să 
sprijine acest proiect. M-am bucurat să-i văd 
pe elevi implicaţi şi am observat o gândire 
matură din partea lor. Sper ca exemplul lor 
să fie urmat şi de alţi elevi” a declarat Costel 
Ababei, directorul Liceului Lucian Blaga din 
Reghin.
 
Ce spun cei implicaţi în proiect vedeți în 
declaraţiile lor mai jos: 

 „Noi suntem voluntari şi să fii voluntar cam 
asta înseamnă: să îţi dai din timpul tău, din 
cunoştinţele tale. Nu a fost un efort faptul că 
am venit şi în vacanţe pentru că am făcut-
o cu drag. Pentru mine a fost foarte frumos 
să lucrăm în echipă. Nu a fost chiar simplu 
după cum spuneau unii „uite că ei stau acolo, 
iar noi mergem la ore!” Nu a fost chiar aşa 
simplu să duci o sarcină la final, indiferent de 
condiţiile meteo, să stai cu pensula în mână 

la soare la peste 30 de grade. Când lucrezi 
într-o echipă, apar discuţii, divergenţe şi tre-
buie să luăm în calcul părerile tuturor” spune 
Dorotea Mailat, coordonatorul voluntarilor. 

„Eu cred că experienţa de voluntariat este 
ceva ce fiecare persoană măcar odată în viaţă 
ar trebui să o facă, deoarece e un lucru care te 
scoate din zona de confort şi îţi dai seama de 
asta numai după ce încerci. Când faci parte 
dintr-o comunitate pregătită să lucreze cu un 
scop într-un anumit domeniu unde trebuie 
să înveţi cum să gestionezi munca într-un 
colectiv, cum să te adaptezi la orice situaţie, 
la forţa de muncă umană pe care o ai, la ma-
terialele pe care le ai, la bugetul pe care îl pri-
meşti pentru a face cât mai mult cu cât mai 
puţin. Nu e vorba de muncă pe gratis pentru 
că noi am investit timp în ceva de care vom 
beneficia cu toţii şi multe alte generaţii care o 
să păşească pe porţile liceului Lucian Blaga” 
a precizat Florin Luca, elev voluntar. 

„Construcţia amfiteatrului nu a fost o muncă 
care să mă obosească mental şi fizic, ci m-am 
simţit chiar bine pentru că am încercat o ac-
ţiune nouă, cu persoane noi. A fost o bună 
metodă de socializare care m-a făcut să-mi 
dau seama că voluntariatul reprezintă o me-
todă foarte bună de socializare şi poţi să îţi 
faci noi prieteni” a declarat Remus Șerban-
Pescar, voluntar. 

„Când am văzut la început proiectul pe site, 
mi s-a părut interesant şi nu mi s-a părut că 
o să fie atât de mult de lucru, dar asta se în-
tâmplă la orice proiect. Una am crezut şi alta 
a ieşit, mult mai bine decât ne aşteptam. E ca 
şi cum ai construi o casă: dacă ai construit-o 
odată, la a doua ştii mult mai bine ce trebu-
ie să faci. Copiilor le plac orele ţinute acolo, 
mai ales orele de dirigenţie şi comunicare. 
Când vezi că peretele acela nu mai e crăpat, 
ci pictat frumos îţi vine să zâmbeşti. Când îi 
vezi pe copii că stau afară în pauze şi îşi mă-
nâncă meniul acolo îţi cade bine. Per total e 
o satisfacţie” Emilia Moldovan, coordonator 
pe partea de proiecte educative. 

„Munca în echipă e titanică, dar când vezi 
elevii că se simt bine într-o unitate şcolară 
şi poţi să le dezvolţi nişte competenţe cog-
nitive, afective şi comportamente pozitive, 
ca la finalul liceului să aibă nişte abilităţi de 
viaţă care să îi permită integrarea în societate 
şi în final să fie un om fericit atunci e foarte 

bine. Pentru ceea ce munceşti, apreciezi mai 
mult. Mă gândesc că şi elevii liceului nostru 
vor aprecia munca depusă împreună cu ei, 
ca ei să se simtă bine şi să înveţe pentru că 
asta este esenţa vieţii. Omul să se dezvolte şi 
să acumuleze informaţii care-l ajută să fie el” 
Bojte Kinga, psiholog.

„În calitate de profesor coordonator al vo-
luntarilor sunt foarte mândră de ei şi vreau 
să îi felicit. Sunt tineri minunaţi, care ştiu 
că atunci când lucrăm înseamnă că trebuie 
să fim foarte serioşi. Pe lângă şcoală putem 
să facem şi altceva cu care aducem un bine 
comunităţii. Dacă au lipsit de la ore, au reu-
şit şi au ştiut să îşi recupereze materia. Sper 
ca de acum înainte să ne întâlnim şi la alte 
proiecte” spune Kosztan Katinka, profesorul 
coordonator al voluntarilor. 
 
 „Se spune că lucrul pe calculator cu cifre 
este plictisitor. Aici nu a fost vorba despre 
aşa ceva. Ideea era că a trebuit să gestionăm 
exact sumele pentru fiecare destinaţie, ceea 

ce am reuşit. Fără munca voluntarilor pot să 
zic că noi am fi rămas doar cu proiectul pe 
hârtie. Este o vorbă care spune că niciodată 
să nu iei în mână ceva cu coadă de lemn şi 
capăt de fier pentru că e muncă fizică. Dar 
elevii nu s-au dat înapoi de la munca fizică, 
au fost mulţi care au venit şi au pus mâna pe 
unelte din propria iniţiativă, fără a fi rugaţi, 
împinşi de la spate. 

Ce urmează?

Urmează proiectul Cool in School, care im-
plică construirea cu implicarea voluntarilor 
a unui alt amfiteatru, de această dată cu fon-
duri de la Abonament pentru comunitate, 
acesta oferind posibilitatea ca două clase să 
studieze paralel într-un mediu natural. 

Elevii şi profesorii de la Liceul Lucian Blaga au dovedit încă odată că prin munca în echipă se pot face lucruri măreţe. Au dovedit că sistemul de voluntariat funcţionează foarte bine în acest liceu, 
astfel încât unindu-şi forţele au dus la bun sfârşit un proiect început în vara acestui an.

Codruţa ROMANŢA
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Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală in-
tegrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care 
există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai 
puțin dezvoltate
Titlul proiectului”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRA-
RE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic 
Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor 
în Vânzări şi Ioanida Turism SRL
anunţă: că membrii echipei din cadrul proiectului
„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”, ID: 115353
au participat la Ziua Comunei Deda şi Ziua Comunei Lunca 
Bradului
în perioada: 7 – 8 septembrie 2019
În cadrul Activității A7 Derularea campaniei de informa-
re şi conştientizare în domeniul combaterii discriminării 
şi acțiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor 
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă 
comunitatea, acțiuni de facilitare şi mediere pentru identifi-
carea şi consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea pro-
blemelor comunității, SubActivitatea 7.2 Acţiuni de facilitare 

şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneri-
ate pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abor-
dare participativă, vă informăm că împreună cu toată echipa 
de implementare a proiectului, echipa de voluntari implicați 
în proiect, precum şi partenerii din proiect, actori sociali şi 
economici relevanți pentru identificarea de soluții adecva-
te, inovative, care să contribuie la rezolvarea principalelor 

probleme ale comunității, pentru asigurarea sustenabilității 
serviciilor inițiate prin proiect şi dezvoltarea comunității am 
participat şi în acest an la Ziua Comunei Deda, în data de 
7 septembrie. În cadrul evenimentului au fost informați cei 
prezenți la eveniment despre concursul planurilor de afaceri 
ce va avea loc în luna decembrie. Aceste activități de infor-
mare au avut loc şi în comuna Lunca Bradului în data de 
8 septembrie, zi ce a marcat o nouă aniversare a comunei. 
Scopul ambelor evenimente a fost de a promova tradiții şi 
obiceiuri din zonă.
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	naţi-
onal: 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

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din 
Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări şi Ioanida Turism SRL 

anunţă: că membrii echipei din cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZARE, 
LA INTEGRARE!”, ID: 115353 au participat la Ziua Comunei Deda şi Ziua 

Comunei Lunca Bradului în perioada: 7 – 8 septembrie 2019

Comunicat de presă

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

AICI 
POATE FI 

RECLAMA TA!
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Mesajul doamnei Viorica Dăncilă cu ocazia depunerii candidaturii 
pentru funcția de Preşedinte al României

Mulțumesc celor peste 1,400,000 de români care au semnat pentru susținerea candidaturii 
mele la Preşedinția României! Mă bucur să am alături atâția oameni, atâția români care 
cred, ca şi mine, ca şi noi, cei din PSD, că România merită mai mult de la preşedintele ei.

Avem acum şansa unui preşedinte care să lupte pentru români, care să îi asculte şi să îi 
sprijine, care înțelege cât de importante sunt consensul şi colaborarea între instituții pentru 

stabilitatea țării şi care ştie că prioritare sunt continuarea creşterii pensiilor şi salariilor, con-
tinuarea măsurilor de sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru antreprenori. 

Românii merită şi au nevoie de un preşedinte care pune interesul țării înaintea propriului 
interes, nu un spectator la Cotroceni, nu un preşedinte candidat care încalcă legile funda-

mentale şi care nu îşi înțelege misiunea nici după 5 ani de mandat.

Noi, cei din PSD, am fost întotdeauna aici pentru oameni. Noi nu luptăm împotriva cuiva, ci 
luptăm pentru fiecare român!

Două mari firme din Mureş, IRUM şi Hirschmann au primit 
ajutoare de stat de la Guvern

Cele şapte proiecte aprobate vor crea 778 
noi locuri de muncă, au o valoare totală de 
620,94 milioane de lei, iar ajutorul de stat 
pentru finanţarea acestora este de 194,27 
milioane lei. Aceste proiecte vor contribui cu 
211,54 milioane de lei la dezvoltarea regio-
nală, prin taxele şi impozitele suplimentare 
plătite.

„O dovadă clară a sprijinului pe care Gu-
vernul îl acordă”
 
„Toate acordurile aprobate sunt o dovadă 
clară a sprijinului pe care Guvernul îl acordă 
investiţiilor cu impact major în economie. 
Aceste proiecte de mare anvergură semnate 
de anul trecut până în prezent vor genera 
peste 5.200 de locuri de muncă, iar valoarea 
contribuţiei la dezvoltarea regională va depă-
şi 1,4 miliarde de lei. Le urez succes tuturor 
investitorilor în implementarea şi finalizarea 
proiectelor”, a declarat ministrul Finanţelor.
Printre beneficiarii celor şapte noi acorduri 

de finanţare se află Detergenţi SA (proiectul 
de investiţii vizează înfiinţarea unei fabrici 
de detergenţi pentru spălat rufe de tip cap-
sulă, destinaţi pieţei europene, iar valoarea 
ajutorului de stat aprobat este de 29,05 mi-
lioane de lei) şi Hirschmann România SRL 
(proiectul de investiţii vizează extinderea 
capacităţii de producţie cabluri utilizate în 
industria auto – pentru plătit şasiu, respectiv 
pentru sistemul de frânare, suspensie, ABS 
şi direcţie -, iar valoarea ajutorului de stat 
aprobat este de 57,7 milioane de lei).

„Extinderea capacităţii de producţie”
 
O altă companie este Irum SA, al cărei pro-
iect de investiţii vizează mărirea capacităţii 
de producţie.
„Prin aceasta, societatea doreşte să produ-
că în continuare tractoare forestiere (TAF), 
tractoare agricole şi piese de schimb/compo-
nente pentru tractoare, iar valoarea ajutoru-
lui de stat aprobat este de 9,8 milioane de lei”, 

precizează MFP.
Proiectul companiei Minet vizează extin-
derea capacităţii de producţie, prin aceasta 
societatea doreşte să producă materiale ne-
ţesute, similare cu cele produse în prezent 
(pâsle) şi pentru industria auto, iar valoarea 
ajutorului de stat aprobat este de 5,7 milioa-
ne de lei, iar cel al societăţii MPO Prodivers 
Rezistent are ca obiect extinderea capacită-
ţii de producţie a pieselor ambutisate prin 
achiziţionarea de echipamente şi utilaje de 
producţie necesare pentru dotarea unităţii 
de producţie existente. Valoarea ajutorului 
de stat aprobat este de 48,7 milioane de lei.

Valoarea ajutorului de stat 
 
În cazul Romaqua Group, proiectul urmă-
reşte extinderea capacităţii de producţie 
apă oligominerală naturală plată Aquatique 
prin construcţia unei noi hale şi achiziţia 
de echipamente. Valoarea ajutorului de stat 
aprobat este de 28,32 milioane de lei. Nu în 

ultimul rând, Smart Wood România doreş-
te, cu proiectul său, să extindă capacitatea 
de producţie prin achiziţia de echipamente 
pentru producerea de beţe din lemn pentru 
industria alimentară. Valoarea ajutorului de 
stat aprobat este de 15 milioane de lei.
În anul 2019 sunt prevăzute credite de anga-
jament pentru acordarea de ajutoare de stat 
în valoare de peste 1,6 miliarde de lei, ceea 
ce presupune finanţarea unor proiecte de 
investiţii de cel puţin 5 miliarde de lei. Mi-
nisterul Finanţelor Publice administrează 
schema de ajutor de stat, instituită prin HG 
nr. 807/2014, care are ca obiectiv dezvolta-
rea regională prin stimularea investiţiilor cu 
impact semnificativ în economie prin finan-
ţarea activelor corporale şi necorporale afe-
rente proiectelor de investiţii.
Ceremonia de semnare a celor şapte noi 
acorduri de finanţare s-a desfăşurat în pre-
zenţa premierului Viorica Dăncilă, la Palatul 
Victoria.
Sursa: DC NEWS

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a semnat la începutul acestei luni şapte noi acorduri de finanţare acordate în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor majore 
(807/2014), care vor crea aproape 800 de noi locuri de muncă şi vor contribui cu peste 211 milioane de lei la dezvoltarea regională, prin taxele şi impozitele suplimentare plătite.

Guvernul PSD a înființat schema de ajutor de 
stat pentru start-up-uri: Romania Start-up 
Nation pentru perioada 2017-2020. Efectele 
scontate au fost înființarea mai multor start-
up-uri şi creşterea competitivității acestora, 
noi locuri de muncă bine plătite în economie.
99,7% dintre companiile din România sunt 
IMM-uri, care contribuie cu aproximativ 
60% din PIB şi angajează 60% din forța de 
muncă.
În județul Mureş 215 firme au beneficiat de 
finanțare prin programul Start Up Nation 
2017, în valoare toală de 36.207.886,33 lei, 

fiind create 481 de noi locuri de muncă, în-
tre care au fost angajați 398 de foşti şomeri 
înregistrați după 2012.
Prin programul de finanțare Start Up 2018 
pentru județul Mureş se preconizează alo-
carea de fonduri nerambursabile de peste 80 
de milioane de lei unui număr de 419 firme, 
urmând a fi create peste 1.800 de noi locuri 
de muncă, dintre care se preconizează că în 
peste 1.300 vor fi angajate persoane defavori-
zate sau şomeri înregistrați după 2012. 

Start Up a creat în județul Mureş 481 de locuri de muncă prin 
programul din 2017, iar prin 
finanțarea din 2018 vor fi create peste 
1.300 de noi locuri de muncă
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Ziua Comunei Deda
Codruţa ROMANŢA

Zi de sărbătoare în comuna Deda în data de 7 septembrie, când locuitorii au serbat Zilele Comunei, organizate de administraţia locală. Cu un program artistic amplu, pregătit în aşa fel încât să 
mulţumească toate gusturile, dedenii şi nu numai şi-au dat întâlnire în locul special amenajat pentru acest eveniment. 

În deschiderea evenimentului, un moment 
important l-au avut sportivii din comună, 
unde fotbaliştii au urcat pe scenă, în frunte 
cu antrenorii Adrian Horea şi Ovidiu Mol-
dovan, Marin Florea preşedintele Asociaţiei 
Club Sportiv „Deda” şi organizatorul secţiei 
de fotbal Emil Șandru, cei care le-au îndru-
mat paşii în lumea fotbalului. Aceştia au fost 
premiaţi de primarul Lucreţia Cadar, căreia i 
s-a alăturat viceprimarul Marius Ciontea. 
„Îmi pare nespus de bine pentru că suntem 
cei care deschidem Ziua Comunei Deda 
având în vedere că viitorul începe de aici, de 
la cei mici, care se ridică încontinuu şi care 
cu ajutorul dumneavoastră o să ajungă per-
formerii comunei Deda. Îmi pare rău că la 
grupa mare, căpitanul echipei lipseşte. Spor-
tul reprezintă dragostea copilului pentru via-
ţă. Începe cu o disciplină. Dumneavoastră, 
părinţii, veţi înţelege la momentul oportun 
că atunci când copilul este la antrenament 
ori pe stadion, joacă pentru el şi pentru 
dumneavoastră. Să ştiţi că atunci când copi-
lul marchează un gol, se uită în jur la antre-
nor, la preşedinte, dar cel mai încântat este 

când îşi vede mama şi tatăl că sare în sus de 
bucurie. Nu prea veniţi la meciurile copiilor 
dumneavoastră şi de aceea vreau să vă rog să 
fiţi mereu prezenţi pentru a vă bucura şi voi 
alături de rezultatele foarte bune pe care le 
obţin copiii noştri” a declarat Marin Florea. 
Evenimentul a continuat cu un program de 
muzică populară şi uşoară, ansambluri de 
jocuri populare. 
La deschiderea oficială, în frunte cu prima-
rul comunei Deda - Lucreţia Cadar, au luat 
parte: Marius Ciontea – viceprimar, Gheor-
ghe Ștef - director AJOFM, Florin Bengean 
– directorul Bibliotecii Petru Maior din Re-
ghin, Ioana Crişan – reprezentantul Ioanida 
Turism, Dorin Oltean – general ISU, Sebasti-
an Oltean – adjunct Centrul Operaţional Ju-
deţean ISU, Semina Bariţ – AJEPIS, Marius 
Cătană, reprezentantul firmei de consultanță 
în scrierea de proiecte, Mircea Duşa – pre-
fectul judeţului Mureş, Horea Soporan – se-
nator, Marius Paşcan – deputat, Alexandru 
Cîmpeanu - vicepreşedinte CJ Mureş, Vasile 
Ghiorghe Gliga – preşedinte PSD Mureş, dar 
şi primarii comunelor Suseni – Mircea Ma-
riş, Lunca Bradului – Petru Vultur, Fărăgău 
– Ioan Mileşan. 
 „Mă încearcă emoţiile deoarece astăzi avem 
alături de noi pe cei mai deosebiţi şi mai re-
prezentativi oameni ai judeţului Mureş. Cu 
sprijinul lor am realizat tot ceea ce este astăzi 
la Deda. Vreau să vă spun că nu aş fi reuşit 
să aduc comuna Deda la nivelul la care este 
cu atâtea frumuseţi şi realizări şi cu oameni 
deosebiţi, o comună în care cultura este la o 
înaltă ţinută. Comuna în care sportul îşi are 
rolul şi rostul lui. La deschiderea de astăzi a 
activităţii noastre, cele două echipe de fotbal 
de juniori şi seniori au fost prezente pentru 
a fi felicitate de noi. În spectacolele noastre 
ne-am obişnuit să punem în valoare tradiţi-
ile, aşa că şi astăzi cântecul, jocul şi portul 
popular sunt prezente la acest eveniment. De 
aceea menirea acestei zile este de a vă încân-
ta sufletele şi inimile şi de a auzi un cuvânt 
pe care-l adresează reprezentanţii judeţului 
pentru noi, pentru dumneavoastră. Ideile 
noastre nu se opresc aici, ci vom continua cu 
lucrurile frumoase pentru dedeni deoarece 
sunteţi oameni harnici, gospodari şi meri-
tăm cu toţii să facem tot ce depinde de noi 
pentru a înfrumuseţa comuna şi pentru a vă 
ajuta la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
de trai a tuturor celor care trăiţi şi munciţi în 
comuna Deda” a declarat în cadrul deschide-
rii oficiale, primarul comunei Deda, Lucreţia 
Cadar.   

Tradiţie, cultură, spiritualitate 
în Deda şi împrejurimi” 

Florin Bengean, directorul Bibliotecii Muni-
cipale „Petru Maior” din Reghin a prezentat 

în cadrul evenimentului cartea „Tradiţie, cul-
tură, spiritualitate în Deda şi împrejurimi” 
volumul 7 fiind un cadou oferit comunei cu 
ocazia acestei sărbători. „Mă bucur că sunt 
dedean, mă bucur că astăzi am păşit încă 
odată cu mare bucurie pe pământul sfânt, 
strămoşesc, natal pentru ca împreună să săr-
bătorim, să ne bucurăm cum ştim mai bine. 
Aici la Deda se îmbină în chip armonios dra-
gostea de ţară, de credinţă, de oameni, iar 
noi, românii de la Deda dintotdeauna, de-a 
lungul veacurilor pe aceste meleaguri, am 
ştiut să ne cântăm bucuria, necazul, întrista-
rea, dar şi momentele de veselie. Astăzi este 
ziua comunei Deda. Când este ziua cuiva tre-
buie să te duci cu un cadou. Eu am venit cu 
un cadou pentru comuna Deda, cu o nouă 
carte pe care am lucrat-o în decursul acestui 
an împreună cu o serie de prieteni, colabo-
ratori, cercetători, istorici, profesori, preoţi, 
Este vorba despre volumul „Tradiţie, cultură, 
spiritualitate în Deda şi împrejurimi” volu-
mul 7 din această serie, în care am muncit 
împreună cu oameni dragi pentru a scoate 
încă odată în evidenţă importanţa culturală, 
istorică, tradiţională, spirituală a acestor lo-
curi. Cartea este una consistentă, un volum 
cu peste 500 de pagini, care îşi aduce con-
tribuţia din plin la cunoaşterea a tot ceea ce 
înseamnă element autentic românesc de va-
loare, atât în spaţiul comunei Deda, cât şi în 
împrejurimile sale, dar şi în întreaga Vale a 
Mureşului Superior. Cartea are aceeaşi struc-
tură ca şi celelalte şi-anume istorie, cultură, 
civilizaţie, credinţă străbună, etnografie şi 
folclor, un capitol despre Vasile Netea, un 
capitol de recenzii a cărţilor scrise despre 
Deda. Această carte se va găsi în biblioteca 
comunală, în bibliotecile judeţului şi ale ţării, 
aducând un plus de contribuţie la cunoaşte-
rea noastră, a dedenilor şi a românilor din 
această parte de ţară. Trebuie să mulţumesc 
doamnei primar şi consiliului local pentru 
sprijinul financiar acordat pentru tipărirea 
acestei cărţi” a declarat Florin Bengean. 

„ Îmi face plăcere să fiu cu dumneavoastră 
la ziua comunei. Iată că în această zi din an 
locuitorii comunei, dar şi cei care locuiesc 
în altă parte revin la obârşie pentru a uita o 
clipă de necazuri şi pentru a petrece câteva 
clipe plăcute împreună. Rolul zilei comunei 
nu este numai acela de a petrece şi de a ne 
întâlni, ci şi de a pune în valoare tradiţiile, 
obiceiurile şi ceea ce s-a creat valoros aici 
pe Valea Mureşului în comuna Deda. Ceea 
ce înaintaşii noştri au făcut pentru ca noi, 
astăzi să putem să ne bucurăm de libertate, 
de condiţii în care să ne ducem traiul. Iată că 
mărturie sunt dansurile, cântecele care sunt 
pe această scenă, mărturie sunt obiceiurile, 
meşteşugurile din această zonă, iar doam-
na primar are un rol deosebit în a aduce în 
actualitate tot ceea ce este valoros şi ceea ce 
locuitorii acestei zone au creat timp de sute 
de ani. Sigur că ziua comunei este un prilej 
de a face un bilanţ al activităţii administra-
ţiei locale. Tot ceea ce s-a realizat în ultimul 
timp în comuna Deda nu se putea realiza 
fără aportul consiliului local şi în primul 
rând al primarului. Cum Prefectura este 
instituţia care monitorizează modul în care 
se înfăptuiesc obiectivele programului de 
guvernare, vreau să vă spun că aveţi aici un 
campion în înfăptuirea programului de gu-
vernare şi a obiectivelor care revin acestuia 
pentru comuna Deda. Trimestrial, doamna 
primar informează scris prefectul asupra fe-
lului în care îşi îndeplineşte atribuţiile, dar 
acestea sunt documente scrise. Realizările 
le vedeţi chiar dumneavoastră, materializa-
te în drumuri asfaltate, extinderea reţelei de 
apă potabilă şi canalizare, în construcţia de 
obiective social culturale şi nu numai atât ci 

şi prin mişcarea pe care a reuşit să o realize-
ze în comuna dumneavoastră din punct de 
vedere al culturii, al activităţii sportive. Iată 
că şi copiii, dar şi cei mai în vârstă au deve-
nit formaţii artistice care valorifică specificul 
local şi care sunt foarte apreciate şi la nivel 
judeţean, dar şi în alte colţuri ale ţării, acolo 
unde artiştii din comuna Deda sunt prezenţi. 
Doamna primar este unul dintre cei mai 
buni primari din judeţ alături de alţi primari 
care gospodăresc comunitatea pe care o con-
duc” a precizat prefectul judeţului Mureş, 
Mircea Duşa. 

„Aici la Deda trebuie să vorbim despre reali-
zări. Dar cred că dincolo de realizări e vorba 
şi de mult suflet care se pune în această co-
mună. Toate aceste realizări sunt rezultatul 
întregii comunităţi, de aceea vă mulţumesc 
că m-aţi chemat aici să mă bucur. Noi ducem 
mai departe situațiile din teritoriu, dar tre-
buie să ai proiect, iar doamna primar chiar 
se poate mândri cu acest lucru” a spus sena-
torul Horea Soporan. 

„Vin cu plăcere, mă regăsesc acasă cu emoţie 
întotdeauna. De multe ori mă reculeg la ose-
mintele străbunilor mei de pe Valea Bistrei. 
O fac întotdeauna cu mare apăsare sufle-
tească gândindu-mă că ei şi-au pus nădejdea 
în mine să port un stintard şi pentru judeţ 
şi pentru ţară şi stiu cât au luptat ei pentru 
acest lucru pe vremuri de război, de neca-
zuri, de foamete. Și-au răzbit, şi-au reuşit. În-
totdeauna când este greu mă gândesc la acest 
lucru, că nu poate să îmi fie mai greu decât 
le-a fost străbunilor mei. Vă spun despre 
Deda, că vorbesc cu multă dăruire pentru că 
ştiu că este o zonă binecuvântată. Deda este 
o comună nu întâmplător aşezată la poale-
le Călimanilor şi străjuită de trei vârfuri ca 
de o trinitate dumnezeiască: vârful Scaunul 
Domnului, Poiana Tomii şi Vârful Șanţului. 
Unii fac aprecieri că un primar este bun ori 
rău în funcţie de partidul din care face parte. 
Eu nu gândesc aşa. Mă duc, le strâng mâna, 
îi ajut dacă pot, aşa cum am făcut-o şi ca pre-
fect pe toţi primarii merituoşi. Aici aveţi un 
primar foarte bun, cu doamna primar am lu-
crat întotdeauna fără rezerve şi indiferent de 
coloratura politică pentru că dacă ajuţi pri-
marul, ajuţi comunitatea din care face parte. 
Aşa cum doamna primar sfinţeşte locul, aşa 
l-au sfinţit şi nişte înţelepţi, oameni demni 
care şi-au lăsat numele în istoria acestor lo-
curi şi a ţării. Printre ei vă evoc pe istoricul 
Vasile Netea, care este patronimul şcolii din 
Deda, dar şi oboistul Pavel Tornea. Dar mai 
este o personalitate care îmi este dragă şi pe 
care am cunoscut-o: sculptorul Ion Vlasiu. 
Omul acesta a fost extraordinar. Era din Le-
chinţa, dar şi-a făcut casa de vacanţă, cea în 
care venea să se regăsească şi să se reculeagă 
în linişte la Bistra. Spunea aşa „am venit pe 
Valea Bistrei ca să mă vindec de pesimism”. 
Aşa şi este! Urcaţi pe Valea Bistrei şi o să ve-
deţi, vă liniştiţi” deputatul, Marius Paşcan. 

„Trebuie să transformăm Deda în staţiune 
turistică. Trebuie să arătăm celor din străi-
nătate ce vale frumoasă avem, să ştie ce port 
popular avem, să cunoască ceea ce avem mai 
frumos pe Valea Mureşului. Vă îndemn la 
unitate pentru că asta  contează foarte mult 
pentru a realiza proiectele” a fost îndemnul 
lui Gliga Vasile Ghiorghe, preşedintele PSD 
Mureş. 
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„În atenţia consilierilor şi a preşedintelui 
Consiliului Judeţean, sănătatea a fost în acest 
an o prioritate motiv pentru care vreau să le 
mulţumesc. Am ales Clinica de Ortopedie 
pentru a evidenţia eforturile financiare şi fi-
nalizarea lor, deoarece este o clinică de tradi-
ţie cu care ne mândrim, un colectiv de înaltă 
performanţă profesională. În această clinică 
se realizează cel mai mare număr de proteze 
de şold din ţară. Am terminat aici investiţiile 
pe acest an, dar acestea vor continua şi în anii 
următori. Acestea au constat în achiziţia apa-
ratului radiologic în sala de operaţie tip C-
arm fără de care anumite intervenţii nu pot 
fi realizate. Am finalizat parcarea şi curtea 
din jurul clădirii clinicii de ortopedie şi se va 
achiziționa în 25 septembrie aparatul de ar-
troscopie” a declarat managerul interimar al 
Spitalului Clinic Judeţean Mureş, dr. Ovidiu 
Gârbovan în cadrul unei conferinţe de presă.
Concret, cei aproape un milion de lei au fost 
împărţiţi astfel:  430.000 aparatul de radiolo-
gie, 250.000 aparatul de artroscopie, 225.000 
parcarea cu reparaţiile de canalizare etc. 
„Este o secţie din cadrul Spitalului Clinic Ju-
deţean cu care ne mândrim şi de aceea am 
încercat ca pe partea de investiţii să intrăm 
şi pe partea de reparaţii curte, clădire cât şi 
investiţii în aparatură. La această clinică tot 
timpul erau probleme cu canalizarea mena-
jeră şi pluvială aşa că a trebuit desfăcută toată 
curtea pentru a rezolva această problemă. A 
fost nevoie de această reparaţie capitală a în-
tregii curţi, iar în felul acesta, atât personalul 
medical, cât şi bolnavii să poată intra în mod 
civilizat în această curte. Acest aparat de tip 
C-arm este un aparat necesar actului medi-
cal. Anul acesta sper să putem trece pe la fi-
ecare clinică, pe la fiecare secţie pentru a vă 
putea prezenta aparatura care a fost achiziţi-
onată în acest an atât din fondurile Consiliu-
lui Judeţean, cât şi din cele Guvernamentale.  
Este o situaţie în care niciodată nu poţi să 
spui că este destul. Niciodată nu putem să 
spunem că suntem satisfăcuţi şi am terminat. 
Cum am cumpărat un aparat nou şi am dotat 

secţiile, în câţiva ani apar noi generaţii, noi 
soluţii şi trebuie să te gândeşti să reînnoieşti 
această aparatură. Am rugat toţi şefii institu-
ţiilor să facă tot posibilul ca banii alocaţi pen-
tru investiţii şi pentru reparaţii să fie cheltuiţi 
anul acesta. La sfârşitul lunii septembrie vom 
mai face o analiză asupra sumelor cheltuite 
la fiecare instituţie şi în cazul în care sunt in-
stituţii care nu reuşesc să-şi cheltuie sumele 
alocate, atunci o să luăm aceste sume şi o să 
le dăm la instituţiile care reuşesc să-şi cheltu-
ie sumele alocate pentru investiţii” a precizat 
preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Pe-
ter Ferenc. 

Clinica de Ortopedie şi Traumatologie din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş este 
condusă de prof. dr. Tudor Sorin Pop. Perfor-
manţele colectivului din cadrul acestei clinici 
sunt recunoscute şi peste graniţele judeţului, 
asta deoarece pacienţii care ajung aici sunt 
din toată ţara. Aparatul de radiologie de tip 
C-arm este unul de ultimă generaţie, iar achi-
ziţionarea lui a fost necesară pentru că celălat 
aparat asemănător din dotare avea o vechi-
me de 20 de ani. 90% dintre pacienţi sunt din 
afară judeţului. Timpul de aşteptare pentru o 
intervenţie chirurgicală este de aproximativ 

6 luni, pe listele de aşteptare fiind peste o mie 
de pacienţi. 
„Sunt mândru de faptul că ducem mai de-
parte o tradiţie pe care am moştenit-o prin 
faptul că Târgu-Mureşul a fost şi este unul 

dintre centrele importante în ceea ce priveşte 
chirurgia artroplastică – artroplastia de şold 
şi de genunchi.  Avem peste o mie de inter-
venţii artroplastice pe an, iar clienţii care se 
adresează clinicii noastre sunt din întreaga 
ţară. Este ceea ce am preluat de la profesorii 
noştri. Am fost sprijiniţi în ceea ce priveşte 
aceste realizări, cu aceste aparaturi mai ales 
aparatul C-arm care este indispensabil pen-
tru activitatea noastră. Avem convingerea că 
acest sprijin va fi permanent pentru că, fiind 
un centru de referinţă în ceea ce priveşte pa-
tologia ortopedică şi în ceea ce priveşte pre-
gătirea studenţilor şi a medicilor rezidenţi, 
considerăm că sunt necesare pentru a crea 
un standard profesional. Sunt un beneficiu 
pentru pacienţi, cât şi pentru medici” spune  
prof.dr. Tudor Sorin  Pop. 
Investiţiile din partea CJ Mureş se îndreap-
tă şi spre alte secţii, acestea fiind în curs de 
finalizare. 

Un milion de lei investiţi de CJ Mureş în Clinica de Ortopedie 
din cadrul SCJ
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Consiliul Judeţean Mureş şi-a îndreptat atenţia în acest an spre ceea ce înseamnă sănătate. Iar pentru ca acest domeniu să fie sprijinit a alocat o sumă considerabilă, necesară atât pentru investiţii 
în aparatură medicală, cât şi pentru reparaţii şi pentru igienizări. Nu a fost uitată nici Clinica de Ortopedie şi Traumatologie din Târgu-Mureş unde s-au alocat aproximativ un milion de lei. 
Aceşti bani au fost folosiţi pentru reparaţii la curte şi achiziţionarea a două aparate necesare în cadrul intervenţiilor chirurgicale.

Cei care îşi doresc o carieră în Poliţia Româ-
nă se pot înscrie în instituţiile de învăţământ 
ale Ministerului Afacerilor Interne. Anul 
acesta, persoanele interesate de cariera de 
polițist se pot înscriere pe unul dintre urmă-
toarele locuri:
- Școala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” 
Câmpina – 700 de locuri (22 de locuri pen-
tru rromi, 10 locuri pentru alte minorităţi);
 - Școala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mu-
reşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri (3 locuri 
pentru rromi, 3 locuri pentru alte minori-
tăţi);
- Școala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 150 de 
locuri (3 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru 
alte minorităţi);
Locurile la instituțiile de învățământ care 
formează personal pentru Ministerul Afa-
cerilor Interne sunt comune pentru femei şi 
bărbați.
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la 
instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se rea-

lizează de structurile teritoriale de resurse 
umane din cadrul inspectoratelor de poliţie 
judeţene, respectiv Direcţia Generală de Po-
liţie a Municipiului Bucureşti, în raport de 
locul de domiciliu înscris în cartea de iden-
titate.
Pentru a participa la concursurile de admi-
tere în şcolile de poliție, candidații trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condi-
ţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în 
România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fi-
zic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împli-
niţi sau să îi împlinească în cursul anului în 
care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de 
bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător 
principiilor care guvernează profesia de po-

liţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de 
judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publi-
că sau să nu le fi încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disciplinare în ul-
timii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie poli-
tică, astfel cum sunt definite prin lege; 
l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamen-
tale, de orice natură, aplicate, inserate sau 
implantate pe/în corp, neacoperite de vesti-
mentaţie, în ţinuta de vară (verificarea aces-
tui criteriu specific se realizează cu ocazia 
examinării medicale);
m) să fi obţinut la purtare, în perioada stu-
diilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu ex-
cepţia candidaţilor care au absolvit instituţii 
de învăţământ de nivel liceal în state membre 
ale Uniunii Europene în care nu se evaluează 
prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevu-

lui; 
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri 
disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. 
Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru 
concursul de admitere la şcolile de poliție se 
vor primi până la data de 15 noiembrie a.c.
Toate detaliile cu privire la înscriere şi la 
desfăşurarea examenelor se pot obţine de la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspec-
toratului Judeţean de Poliţie Mureş sau de pe 
pagina de internet a unităţii, respectiv http://
ms.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-ia-
nuarie-2020, acestea fiind afişate şi la avizie-
rul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 
situat în municipiul Târgu-Mureş, str. Borsos 
Tamas nr. 16. 

Înscrieri la Şcolile de Poliţie 
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Centrul de Limbi străine Eureka 
Reghin

Strada Pandurilor nr. 32
Organizează cursuri de limba engle-
ză, germană, franceză pentru CO-
PII, ELEVI şi ADULŢI, individual, 
în grup sau în tandem în anul şcolar 
2019 – 2020. 
Informaţii şi înscrieri la tel: 
0749.158.248

Vând apartament, compus din două 
garsoniere având spațiu util 50mp, la 
parterul blocului. Preț 21.500€ uşor 
negociabil. Telefon 0744 336 121.

Vând apartament cu 3 camere în 
bulevardul Unirii, bl. 19. Telefon 
0744.472.812 sau 0745.996.966

Piccolo Maestro SA angajează per-
sonal, sculptori şi modelatori pentru 
secţia de instrumente muzicale, situ-
ată în Reghin str. Gării nr. 78. Infor-
maţii la tel. 0747.076.338

Subsemnatul Oltean Tiberiu, domi-
ciliat în Reghin, str. Viilor nr. 80 C, 
declar pe propria răspundere că am 
pierdut cartea de muncă. Tel.: 
0747.997.913
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Semnal M la Sărbătoarea Mărului de la Batoş 

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Reactualizare 
Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Ibăneşti promovat de COMUNA IBĂNEȘTI. 
Decizia de emitere a avizului de mediu se va afişa pe pagina de internet a APM Mureş http://apmms.anpm.ro, la sediul titularului de plan şi 
la sediul APM Mureş. 

Primar Dan Vasile Dumitru 

Comuna Batoş va îmbrăca din nou straie de 
sărbătoare în perioada 12 – 13 octombrie, 
când se va desfăşura cea de-a XIII – a ediţie 
a Sărbătorii Mărului, un eveniment organi-
zat de Consiliul Judeţean Mureş, Primăria şi 
Consiliul Local Batoş, Asociaţia „Mărul de 
Aur” şi Grupul Producătorilor de Mere De-
drad – Batoş. 
Aşa cum ne-au obişnuit organizatorii, ziua 
de sâmbătă, 12 octombrie este dedicată ac-
tivităţilor sportive, ce vor avea loc în prima 
parte a zilei. Tot sâmbătă, după orele amiezii, 
va avea loc o lansare de carte, dar şi teatru în 

aer liber. 
Duminică, 13 octombrie, va avea loc, înce-

pând cu ora 10:00 slujba religioasă, urmând 
ca puţin după ora 12:00, să aibă loc deschi-
derea oficială a evenimentului, în cadrul că-
reia vor fi premiaţi producătorii prezenţi cu 
standuri la Sărbătoarea Mărului. Programul 
zilei de duminică va conţine şi un program 
artistic susţinut de solişti de muzică popula-
ră, grupuri folclorice şi formaţii de dansuri 
din comuna Batoş şi împrejurimi. Pe partea 
de muzică uşoară, organizatorii au pregătit 
un concert susţinut de Semnal M. 
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Pactul Național pentru bunăstarea românilor – propunerea 
premierului Viorica Dăncilă pentru generațiile următoare

Am văzut cu toții în ultima perioadă nenu-
mărate propuneri de pacte şi acorduri. Parti-
dele şi candidații vorbesc între ei despre cum 
să joace jocul politic, se ceartă, negociază şi 
eşuează lamentabil în fața românilor. Pentru 
că niciuna din aceste inițiative nu are impact 
şi finalitate pentru oameni. Niciuna nu a fost 
gândită în interesul românilor, niciun astfel 
de acord nu s-a concretizat într-o măsu-
ră menită să facă bine societății, să aducă o 
creştere a nivelului de trai ori vreo formă de 
progres în viața de zi cu zi.
Eu astăzi propun, în fața dumneavoas-
tră, singurul pact pentru cetățeni, singura 

înțelegere pe care merită să o facă forțele 
politice din România: aceea a bunăstării 
românilor. Pentru că astăzi România are a 
doua cea mai mare creştere economică din 
Europa. Salariile şi pensiile au crescut cu un 
ritm fără precedent. A crescut salariul mi-
nim pe economie, au crescut salariile me-
dicilor şi ale profesorilor, precum şi salariile 
din construcții. La 1 septembrie punctul de 
pensie a crescut cu 15% şi a crescut pensia 
minimă garantată.
Având în vedere istoricul şi practica guver-
nelor de dreapta de a tăia veniturile români-
lor şi ținând cont de afirmațiile din ce în ce 

mai dese ale unor lideri politici care anunță 
că vor impune din nou măsuri de austerita-
te şi regres social, propun partidelor parla-
mentare semnarea Pactului național pentru 
bunăstarea românilor, care trebuie să fie 
garanția politică a continuării creşterii nive-
lului de trai al românilor în perioada urmă-
toare.
Vreau ca oamenii să primească o minimă 
asigurare scrisă din partea întregii clase poli-
tice că nu li se vor tăia salariile şi pensiile, aşa 
cum s-a făcut în guvernarea 2010-2012.

Sunt prima care semnează acest pact, având 
credința că România trebuie să-şi onoreze 
obligația de bază către cetățeni, aceea de a le 
asigura bunăstarea şi un trai decent.
Îmi asum în fața dumneavoastră acest lucru 
şi aştept de la toți cei care vin şi cer voturi să 
dea dovadă de acelaşi curaj al asumării, astfel 
încât, oricine ar ajunge la guvernare, măsuri-
le de sprijin să fie continuate, iar românii să 
nu mai fie niciodată sacrificați.

Alocări istorice din 2016 până azi:
1 miliard de euro pentru investiții
 în județul Mureş
În județul Mureş au intrat 1 miliard de euro 
pentru investiții, în Guvernarea PSD din 
2016 până astăzi. Prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL) etapele I şi 
II – program 100% creat de PSD, Progra-
mul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
şi Compania Națională de Investiții (CNI) 
în județ au venit 285.881.700 de milioane 
de euro pentru investiții în infrastructu-
ră. Prin fonduri europene gestionate prin 
autorități de management ale Guvernului 
(POR, POIM, POCU, POC şi POCA ) în 
Mureş au venit 185.069.071 milioane de 
euro. Investiția la Termocentrala de la Ier-
nut se ridică la peste 269.000.000 milioane 
de euro, iar cea de la Autostradă la aproape 

250.000.000 milioane de Euro. La acestea se 
pot adăuga investițiile făcute de instituțiile 
publice din domeniul sănătății, al apelor sau 
agriculturii. Județul Mureş nu a mai bene-
ficiat de astfel de finanțări din ‘89 încoace. 
De curând Guvernul PSD a lansat Fondul 
Național de Dezvoltare şi Investiții care va 
gestiona alocarea a 10 miliarde de euro, în 
următorii ani, tot pentru infrastructură, pen-
tru toate localitățile din țară.
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Acord pe sănătate de 500 milioane de euro, încheiat cu Banca Mondială 
cu ocazia vizitei de lucru a premierului Viorica Dăncilă în SUA
Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele 
PSD, alături de ministrul Finanțelor Eugen 
Teodorovici, preşedintele executiv al PSD 
şi ministrul Sănătății Sorina Pintea, au avut 
luni, 23 septembrie 2019, la New York, o în-
trevedere cu  reprezentanții Băncii Mondia-
le, la finalul căreia a fost semnat Acordul des-
tinat creşterii accesului cetățenilor la servicii 
de asistență medicală primară şi promovării 
serviciilor medicale preventive, în special 
în zonele mai puțin dezvoltate. Programul 
vizează, de asemenea, creşterea accesului la 
serviciile medicale asigurate de medicii de 
familie şi îmbunătățirea eficienței  cheltuie-
lilor din sectorul sanitar.
Acordul de împrumut în valoare de 500 de 
milioane de euro a fost semnat în numele 
României de către  Eugen  Teodorovici, mi-
nistrul Finanțelor Publice, şi în numele Băn-
cii Mondiale de către Tatiana Proskuryakova, 
manager de țară  pentru România şi Ungaria.
”Este un program ce va aduce beneficii 
pacienților, în condițiile în care va creşte 
finanțarea pentru medicina de familie şi 
pentru cea comunitară, inclusiv prin dotarea 
cu echipamente performante a cabinetelor 

medicale, precum şi prin pregătirea persona-
lului medical din medicina primară. Astfel, 
cetățenii din zone izolate sau mai greu acce-

sibile vor avea acces mai facil la servicii de 
sănătate, la stabilirea diagnosticului în faza 
incipientă, la tratament corect, deci, la o mai 

bună îngrijire”, a subliniat prim-ministrul 
Viorica Dăncilă.
Programul pe bază de rezultate în sănătate, 
implementat pentru prima dată în România, 
va încuraja ca acest domeniu să se concen-
treze mai mult pe pacient.
„Acordul se bazează pe obținerea unor re-
zultate în sectorul de sănătate şi sprijină 
inițiativele Guvernului de a aduce schimbări 
majore în modul de furnizare a asistenței 
medicale, în special în comunitățile rura-
le”, a spus Eugen Teodorovici, ministrul 
Finanțelor Publice. „Prin atingerea obiecti-
velor vizate, ne aşteptăm ca acesta să devină 
o poveste de succes în Regiune şi un punct 
de plecare pentru proiecte similare viitoare.”
„Acest program ne va ajuta să garantăm ceea 
ce ne dorim de mult timp: acces egal pentru 
toți cetățenii la serviciile medicale”, a decla-
rat Sorina Pintea, ministrul Sănătății. „De 
asemenea, Strategia Națională de Sănătate va 
îmbunătăți modul în care sunt cheltuiți banii 
publici investiți în sistemul de sănătate”.

La inițiativa PSD, pensiile speciale cuprinse 
între 7.000 şi 10.000 de lei vor fi taxate cu 
30%, iar cele ce depăşesc 10.000 de lei cu 
50%.
“Taxarea veniturilor speciale, care depăşesc 
limita echităţii sociale, este o măsură justă, 
pe care guvernul o susține în acelaşi timp cu 

majorarea drepturilor pensionarilor”, a de-
clarat Viorica Dăncilă
Plenul Senatului a votat cu 76 voturi pentru 
(inclusiv USR) şi 16 abțineri (ale senatorilor 
PNL) propunerea legislativă iniţiată de mi-
nistrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.
Propunerea legislativă, care prevede taxa-

rea pensiilor speciale cuprinse între 7.000 şi 
10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depăşeşte 
10.000 de lei cu 50% are un impact estimat 
pentru anul viitor de aproximativ jumătate 
de miliard de lei. Nivelurile de impozitare 
de mai sus nu se vor aplica asupra pensii-
lor stabilite pe bază de contributivitate. Nu 

vor fi sancționați cei care o viață întreagă au 
contribuit cu sume importante la bugetul de 
pensii.
Proiectul depus de ministrul Finanțelor ur-
mează să intre la Camera Deputaților, care e 
for decizional.

Taxarea pensiilor speciale – o măsură de restabilire a justiției sociale!


