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Fiecare gest contează!

Fondul pentru Vârstnici îi sprijină acum pe seniorii din Reghin
Referitor la Serviciile sociale la domiciliu pentru persoane varstnice, acestea
funcționează din anul 2005 în parteneriat cu
Primăria Mun. Reghin și Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, prin alocarea
de fonduri pentru personalul care deservește
aceste servicii sociale la domiciliu
În contextul izolării sociale determinate de
pandemie, seniorii din Reghin , beneficiari
ai Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
– Filiala Reghin primesc ajutor prin Fondul
pentru Vârstnici al Fundației Regale Margareta a României. Izolarea socială înseamnă
pentru aceștia singurătate și lipsa accesului
la servicii, ei având nevoie de diverse tipuri
de ajutor pentru a face față noilor provocări.
Persoanele în vârstă sunt o categorie vulnerabilă și tot ei au mobilitatea cea mai redusă. Nu în ultimul rând, vârstnicii au cea
mai scăzută rată de accesare a internetului
și experiență în utilizarea tehnologiei în general, ceea ce le face dificilă posibilitatea de
a face cumpărături online. De la produse de
strictă necesitate până la sprijin emoțional,
vârstnicii au nevoie de ajutorul celor din jur
pentru a trece cu bine peste această criză
neașteptată.
În această perioadă, Asociația Filantropia

Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Reghin oferă
sprijin unui număr de 90 persoane vârstnice din, Reghin, asigurând acestor oameni
produse de igienă /cumpărături livrate acasă / sprijin emotional / ingrijire la domiciliu / servicii de suport / pachete alimentare
/ socializare la telefon/servicii medicale etc,
susținere posibilă prin finanțarea primită din
partea Fundația Regală Margareta a României
Mulți dintre vârstnici primesc sprijin moral
și material din partea familiei sau a persoanelor din cercul lor social. Alții însă sunt
nevoiți să iasă din casă pentru a-și procura
alimente, medicamente și bunuri de strictă
necesitate, iar unii sunt pur și simplu nedeplasabili, ori suferă depresii în singurătate. În
special pentru aceste categorii oameni a fost
creat Fondul pentru Vârstnici, un proiect al
Fundației Regală Margareta a României și
finanțat de Fundația Orange România.

Despre Fundația Regală
Despre Asociația Filantropia Margareta a României
Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Fundația Regală Margareta a României
este astăzi o organizație neguvernamentaReghin
lă care sprijină copii, tineri și vârstnici prin
Asociaţiea Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
- Filiala Reghin este o asociație neguvernamentală care funcţioneză cu 5 servicii acreditate, atât pentru copii cât şi pentru persoane varstnice: servicii de tip familial - 10 copii;
servicii de tip rezidential – 20 copii; servicii
sociale – centru de zi 25 copii; servicii sociale
la domiciliu pentru persoane varstnice – 80
beneficiari; servicii sociale – centru de criza
– 8 varstnici.
Cele cinci servicii acreditate funcționează
în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș,
DGASPC Mureș și Primăria Municipiului
Reghin și Arhiepiscopia Ortodoxă Română
de Alba Iulia.

intervenții durabile, bazate pe schimbul
de experiență și valori între generații. Încă
din anul 1993, Fundația a venit în sprijinul
vârstnicilor din România prin programe
menite să combată izolarea și singurătatea
și să ajute la creșterea calității vieții acestora, precum Fondul Special pentru Bătrâni,
Seniorii Noștri, Clubul Seniorilor, Niciodată
Singur, Campania Flori pentru Suflet, Telefonul Vârstnicului, Centrele Generații. Astfel,
peste 180.000 de persoane vârstnice au primit sprijin din partea Fundației de-a lungul
timpului. Informații pe www.frmr.ro
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Continuă investiţiile în Municipiul Reghin

Alexandra COTOI

Conducerea Primăriei Municipiului Reghin continuă proiectele începute, deşi este o perioadă dificilă, acest an fiind unul cu grele încercări pentru administraţiile locale. Despre toate aceste lucrări
aflate în derulare am stat de vorbă cu primarul municipiului Reghin, Maria Precup.
Rep.: Cum v-a prins situaţia de urgenţă?
M.P.: Am fost foarte inspiraţi şi am luat măsurile necesare înainte de a fi impuse, iar asta
ne-a ajutat foarte mult în a gestiona lucrurile
în municipiul Reghin, dar am avut noroc şi
cu instituţiile foarte implicate, care au colaborat foarte bine pentru prevenirea şi controlul acestei stări de urgenţă. Trebuie să le
mulţumesc şi cetăţenilor municipiului Reghin, care au înţeles şi s-au conformat chiar
dacă nu a fost o plăcere să se autoizoleze şi
să nu circule. Cetăţenii fiind foarte conştiincioşi, realişti şi prevăzători nu am avut
abateri, scandaluri, totul fiind sub control.
Aşadar au lucrat bine atât instituţiile care
sunt răspunzătoare de aceste măsuri pe care
le-am implementat, cât şi cetăţenii care nu au
dat dovată de răzvrătire sau de nerespectare
a măsurilor luate.
Nu am fost deloc zgârciţi în a folosi resursele financiare pentru a lua toate măsurile de
prevenire şi combatere pentru tot ce a fost
nevoie pentru municipiul Reghin şi pentru
toate instituţiile din subordine şi nu numai.
Am oferit sprijin pentru aproape 380 de scări
de bloc, am dezinfectat toate străzile şi trotuarele, toate interioarele de la instituţii şi nu
numai. Dezinfecţia străzilor am făcut-o fără
nicio restricţie. Măcar să fim împăcaţi că am
făcut maximul şi nu suntem noi cei care am
generat un necaz care putea fi prevenit.
Rep.: În toată perioada stării de urgenţă în
Municipiul Reghin au continuat lucrările,
investiţiile!
M.P.: Da, nu s-au oprit deloc, iar asta poate chiar ne-a ajutat într-o oarecare măsură
pentru că a fost mai relaxată circulaţia şi investiţiile s-au putut demara într-un ritm mai
alert. Colegii mei de la Drumuri şi zone verzi
nu şi-au luat liber deloc, au lucrat şi au curăţat oraşul. Colegii de la dumuri au lucrat
non-stop atât la reabilitări, cât şi la asfaltări.
Rep.: Care sunt străzile ce urmează a fi
asfaltate?
M.P.: Eu mi-am propus să cuprindem şi să
asfaltăm toate străzile. Mai avem aproximativ 20 de străzi neasfaltate din cele 155 existente în municipiul Reghin, dar din păcate
multe dintre ele nu au fost întăbulate. Este
foarte greu să faci ridicări topografice şi întăbulări şi trecerea lor în domeniul public
pentru a putea investi. Lucrăm în paralel şi
la întocmirea documentaţiei pentru că nu
putem emite autorizaţie de construcţie, dar
nu putem întăbula străzile care nu au 8 metri
lăţime şi-atunci aici avem o problemă foarte
mare. Mergem în paralel şi pe străzile pentru care nu am putut din acest motiv accesa
fonduri, facem din surse proprii cu echipa
noastră: cumpărăm asfalt, avem şi staţia de
asfaltare pentru remedieri şi ne descurcăm
cum putem.

să-şi ia produse proaspete de la producătorii
din zonă.

Acum se lucrează pe strada Gorunului, dar
avem multe străzi care trebuie făcute cu oamenii noştri şi pentru restul străzilor care
nu sunt incluse în proiectele europene, cum
sunt Apalinei, Castelului, Grâului, Arenei,
care necesită o intervenţie imediată nu putem să investim pentru că avem depuse
proiectele pe fonduri europene şi-atunci nu
putem să facem noi, doar peticim, iar pentru
asta mă doare sufletul pentru că mulţi dintre
cetăţeni nu înţeleg.
Am făcut o regulă ca înainte de a trece la
investiţii pentru asfaltări să ţinem legătura
cu operatorii de utilităţi, inclusiv cu reţelele
de gaz şi electricitate, dar mai ales cu cei de
la apă şi canalizare. Şi-atunci comunicăm şi
le cerem nu doar avizul, ci şi necesitatea investiţiilor făcute. Acolo unde operatorul nu
are bani investim noi, am schimbat conducte pentru a face mai întâi lucările subterane
pentru că mă doare sufletul când văd că am
terminat de asfaltat şi vine operatorul cu aviz
că trebuie să spargă strada.
Pe Rândunelelor a fost schimbată conducta
de apă şi canal şi-atunci am refăcut cu această ocazie strada. Urmează şi strada Terasei
pentru că acolo a fost acel incident din pricina conductei de gaz. Cei de la gaz au schimbat conductele şi cu această ocazie vrem să
trecem la asfaltare, asta inclusiv pe strada
Călăraşilor unde mai trebuie să ridicăm capacele de canal înainte de asfaltare.

milioane de lei din care până în 20% au fost
investiţii, anul acesta ajunge la 120 de milioane de lei, iar diferenţa între cheltuielile de
funcţionare sunt investiţii, iar pe lângă aceste investiţii care sunt trecute în bugetul local, gestionate de noi, din fonduri europene
şi guvernamentale mai avem două investiţii
mari care le gestionează Compania Naţională de Investiţii (CNI) care sunt în valoare
de aproape 23 de milioane şi aici mă refer
la Piaţa Agroalimentară şi Cinematograful.
Dacă la Piaţa Agroalimentară se lucrează,
la Cinematograf proiectul e depus din anul
2015 unde au tot fost nevoie de ajustări şi
modificări, astăzi suntem pe ultimul pas şi
sper ca în curând să se semneze contractul
pentru a putea face licitaţia.
Rep.: Vom avea Piaţa Agroalimentară în
acest an?
M.P.: Sper pentru că nici eu nu mai am răbdare. Am început demersurile pentru demararea licitaţiei la Planul de Mobilitate Urbană
ceea ce înseamnă că vom avea 10 autobuze
noi bibrid, care vor putea asigura transportul în comun civilizat aşa cum merită municipiul Reghin şi care vor putea transporta la
Piaţa Agroalimentară cetăţenii care-şi doresc

Rep.: În ce stadiu se află proiectul de Mobilitate Urbană?
M.P.: Proiectul este semnat, finanţarea este
asigurată. Planul de mobilitate este cea mai
mare realizare pentru că aproape jumătate
din investiţii sunt asigurate prin acest proiect în valoare de 32.255.000 de lei. Am luat o
firmă de expertiză pentru a putea face achiziţionarea de autobuze care să fie corespunzătoare condiţiilor de circulaţie din Reghin
ţinând cont că este un oraş vechi, cu străzi
înguste şi în pantă. Pentru că noi nu ne pricepem la a selecta ce este mai bun, am apelat
la o firmă de consultanţă.
Rep.: În această perioadă se lucrează intens
şi la blocul social de pe strada Ierbuș...
M.P.: Da, proiectul la blocul din strada Ierbuş a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării
în anul 2015, dar a fost o procedură de durată pentru că a fost necesar să facem din surse
proprii relocarea magistralei care alimentează oraşul cu apă, iar asta a încetinit începerea
acestei investiţii mari.
Constructorul lucrează acum intens. E un
proiect necesar ţinând cont că avem foarte
multe cereri pentru locuinţe sociale, unde
selecţia va fi făcută de o comisie exigentă
pentru că trebuie să stabilim priorităţile aşa
cum prevede legea.
Am făcut o expertiză, iar varianta propusă
a fost demolarea a celor două blocuri de pe
Pomilor, care sunt focar de infecţie atât pentru cetăţenii care locuiesc acolo şi care nu au
apă, cât şi pentru cei din jur. În această perioadă pentru a preveni o îmbolnăvire în masă
am alocat resurse financiare şi am instalat o
cişmea de unde se pot aproviziona locatarii
celor două blocuri de garsoniere. Urmează
să stabilim dacă ne permitem să expropiem
aceşti proprietari şi să demolăm aceste blocuri.

Rep.: Ce ne puteţi spunde de intersecţia
străzii Axente Sever cu strada Gării?
M.P.: Acolo a durat mai mult pentru că abia
anul trecut am reuşit să facem expropierea
şi demolarea, am relocat, mutat reţelele de
utilităţi şi în viitoarul apropiat lucrarea va fi
finalizată. Deocamdată va fi intersecţie, dar
comisia de circulaţie împreună cu poliţia vor
stabili dacă se pretează în acea zonă un sens
giratoriu sau nu. Se va face o testare provizorie, la fel cum s-a făcut şi în Unirii.
Este anul cel mai de succes al primăriei municipiului Reghin pentru că dacă până anul
trecut bugetul nu a depăşit niciodată 60 de

Intersecţia străzii Gării cu strada Axente Sever

Hala Agroalimentară

Blocul Social de pe strada Ierbuş
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Cu două creşe şi solicitări de înscrieri peste numărul disponibil de locuri, conducerea
Primăriei municipiului Reghin s-a văzut
nevoită să demareze un nou proiect pentru
încă o creşă. Aşadar, cea de-a treia creşă din
municipiul Reghin va purta denumirea de
„Spiriduşii Veseli” şi va fi amplasată pe strada
Iernuţeni, în fosta clădire a Şcolii Generale
nr. 7, aflată lângă podul peste Mureş şi biserică. Aici vor fi create trei grupe pentru un nu-

măr de 40 de copii. „Creşa „Spiriduşii Veseli”
se află în procedură de licitaţie. Avem foarte
multe cereri, familiile care au copii mici au
nevoie de aceste instituţii, iar cele două creşe
existente sunt foarte solicitate. Mă bucur că
am putut accesa aceste fonduri pentru a face
o nouă creşă, chiar dacă cota de cofinanţare
este mare. Sper să vină şi contructorii să putem demara lucrările” spune primarul municipiului Reghin, Maria Precup. Este vorba

despre un proiect în valoare de 3,745,366.73
- schimbare destinație din școala în Creșă,
modernizare, extindere și dotare.
Totodată se fac investiţii la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 din Dacia unde se vor
investi peste patru milioane de lei. “Avem
4.154.815,62 de lei fonduri europene pentru reabilitare totală, modernizare şi dotare.
Avem bani asiguraţi pentru reabilitări şi pro-
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iecte şi la celelalte instituţii. Scriem proiecte
în continuare pentru a aduce cât mai multe
fonduri europene pentru că din bugetul propriu nu ne putem permite lucrări de mare
anvergură” a specificat Maria Precup.
(A.C.)

Digitalizarea informaţiei la Reghin
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020,
continuă sprijinul autorităților publice locale prin finanțarea unor proiecte importante
pentru comunitate.
În data de 8 mai, MLPDA au fost semnate
nouă contracte de finanțare în valoare totală
de peste 22 de milioane de lei, pentru deru-

larea unor proiecte la nivel local. Printre cele
nouă municipii şi judeţe se numără şi municipiul Reghin, cu un proiect care face referire
la “planificare strategică și implementarea de
proceduri și instrumente informatice pentru
simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației pentru cetățeni în domeniul socio-medical și planificare urbană
la nivelul municipiului Reghin (2.215.023,20
lei)”.
“Cel mai nou program cu care ne mândrim
şi care a venit pe neaşteptate este pe proiectul

POCA în valoare de 2.215.023,20 lei de lei
care înseamnă digitalizarea şi informatizarea
serviciilor din cadrul instituţiilor Primăriei
municipiului Reghin. Asta înseamnă că cetăţenii vor putea obţine online inclusiv certificate de urbanism. De asemenea, conţine arhivarea electronică ceea ce va permite acces
imediat la toate informaţiile necesare nouă şi
cetăţenilor. Acest proiect conţine şi dotarea
cu logistică pentru funcţionarea acestui program” spune Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

Intervenţiile directe derulate în proiect vor
asigura: implementarea unui sistem informatic de interacţiune cu cetăţenii pentru
simplificarea procesului birocratic în domenii precum asistenţă socială şi socio-medicală, urbanism; elaborarea şi implementarea strategiei Smart City; actualizarea SIDU
(Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană) a
Municipiului Reghin.
(A.C.)

Concurs literar “Călimara cu cerneală”
Casa de Cultură a Studenţilor din TârguMureș organizează în perioada 7 mai – 1 iulie 2020 a doua ediție a Concursului Literar
„Călimara cu cerneală”.
“Dorim să amintim tinerilor frumusețea și
plăcerea lecturii, să-i încurajăm să dea frâu
liber creativității, să scrie, să uite un moment de internet, de jocurile pe telefoane,
console sau calculatoare, să iasă puțin din
lumea virtuală și să intre în lumea imaginară, lumea cărților, dorim ca ei să viseze cu
ochii deschiși, să creeze ceva deosebit, să-și
aștearnă pe hârtie gândurile lor frumoase.

Pentru a realiza toate acestea, îi vom provoca
pe tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de
ani, să participe la un concurs literar. Fiindcă
trecem prin momente dificile și avem nevoie de multă afecțiune, răbdare și înțelegere,
tema concursului este: Iubirea” spun organizatorii.
Concursul literar se desfăşoară pe două secţiuni: poezie şi proză unde fiecare participant
se poate înscrie cu maxim trei lucrări la fiecare secţiune. Lucrările fără diacritice nu vor
fi publicate.
Participanţii vor trimite lucrările până în

data de 1 iulie 2020 pe adresa de e-mail:
ccstargumures@gmail.com împreună cu Fișa
de înscriere și Declarația de consimțământ
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal
Mai multe detalii despre înscriere și regulamentul concursului, găsiți pe site-ul https://
ccsmures.ro/concurs-literar-2/

Bărbat reținut pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier
Polițiștii reghineni au reținut în data de 19
mai a.c., un bărbat, bănuit de săvârșirea unei
infracțiuni la regimul rutier.
Urmare a unor informații apărute în spațiul
public, cu privire la anumite imagini video,
postate pe o rețea de socializare, polițiștii
din cadrul Poliției municipiului Reghin
s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
încredințarea unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deținerii permisului
de conducere unei persoane care nu posedă
permis de conducere și conducerea unui ve-

hicul fără permis de conducere.
În fapt, la data de 18 mai a.c, în jurul orei
20.45, pe strada Gării din municipiul Reghin, un minor, de 13 ani, din aceeași localitate ar fi condus un autoturism, fără a poseda
permis de conducere.
Din cercetări, a reieșit faptul că minorului
i-ar fi fost încredințat autoturismul în cauză,
de către tatăl acestuia, de 34 de ani, pasager
în autoturism.
În baza probatoriului administrat, la data

de 19 mai a.c., față de bărbatul de 34 de ani,
polițiștii au luat măsura preventivă a reținerii
pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă
din cadrul I.P.J. Mureș.
În cauză, cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.

NR 154

4

UTILE

Ambrozia – buruiana periculoasă care ne poate îmbolnăvi

Primăria Municipiului Reghin a postat pe site-ul instituţiei o informare privind combaterea buruienii ambrozia, o buruiană aparent inofensivă, dar care le poate cauza probleme serioase de
sănătate persoanelor alergice.
metodelor pentru prevenirea, combaterea şi
distrugerea buruienii ambrozia până la data
de 30 iunie a fiecărui an, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art 3.
alin. 2 din Legea nr. 62/2018 se sancționează
cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru
persoane fizice și cu amenda de la 5.000 lei la
20.000 pentru persoane juridice. Pentru recunoaşterea acestei buruieni, puteţi consulta
site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului
Mediului (www.mmediu.ro), precum şi al
Ministerului Sănătăţii (www.ms.ro).” transmite Primăria Reghin.
“Municipiul Reghin informează cetățenii
că, în conformitate prevederile art. 1 din
Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole
au obligația de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a acestei buruieni prin metode specifice, prevăzute la art.
7 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 62/2018, aprobate prin Hotărârea
nr. 707/2018. Metodele recomandate pentru
prevenirea, combaterea şi distrugerea buru-

ienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual
sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole,
smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate,
efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe
terenurile agricole, erbicidarea, după caz.
Măsurile se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia” se arată în informarea postată pe site-ul Primăriei
Municipiului Reghin.

Amenzi până la 20.000 de lei

“Vă atenţionăm că aveţi obligaţia aplicării

Despre ambrozia

Ambrozia este una dintre cele mai invazive
plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.
În România, ambrozia este răspândită în
aproape toate zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei montane), preferând
solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.
Conform unui material postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, ambrozia “crește spontan
pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a
lungul căilor ferate, a drumurilor, pe margi-

nea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor,
respectiv pe terenurile lipsite de vegetație
și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite pe șantierele de construcții,
în zone unde s-a depozitat pământ excavat,
în culturile de cereale şi de floarea-soarelui,
producând pagube semnificative de recoltă”.
Alergia la ambrozia afectează sănătatea unei
largi categorii de oameni, care include și copii cu vârsta de sub 1 an. În ceea ce privesc
manifestările alergice, Ministerul Sănătăţii
informează faptul că sensibilizarea alergică
la polenul de ambrozia “se manifestă clinic
cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm,
dar pot apărea și simptome cutanate, inclusiv
urticarie și angioedem, putându-se ajunge la
manifestări similare celor din șocul anafilactic. Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie
nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular,
congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie
sau wheezing. Simptomele cutanate includ
leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care afectează mai frecvent zonele
periorală, periorbitală, limba, zona genitală
și extremitățile”

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti...

Ilie FRANDĂS

De când îi lumea, oamenii din aşezările de la
poalele munţilor, pe lângă bucata de grădină,
mai aveau şi loc de păscut oile şi vitele, precum şi o parte din pădure, deoarece locurile
de la câmp sunt destul de sărace, într-un climat cu ierni lungi şi cu celelalte anotimpuri
capricioase. Acele locuri de păşune şi pădure,
comunităţile săteşti, le-au folosit în devălmăşie, sub diverse forme de asociere şi într-ajutorare, fără să se suspecteze unul pe celălalt,
aşa că nimeni nu a avut pretenţia de a pune
“mnezunie” între locul său şi al celorlalţi. Întro astfel de asociere, odată pe an, obştea satului
se aduna şi stabilea cât să primească fiecare
după acele terenuri şi alegeau un grup de oameni de încredere care, fără părtinire administrau acea avere.
Toate bune şi frumose, până ce, într-un sat
de la poalele munţilor Gurghiului, cineva,
căruia îi era nepot, l-a adus pe Făt Frumos,
în curatoratul de conducere şi administrare a
averii devălmaşe a satului, pe motiv că e mai

tânăr şi că ştie carte. Bineînţeles că lui i-au
fost încredinţate toate protocoalele şi împuternicirile de care avea nevoie, ca să poată
dispune atât de contravaloarea materialului
lemnos vândut, cât şi de sumele din subvenţii pentru pajişti şi alte taxe de păşunat ce
erau încasate. Numai că, atât Făt Frumos, cât
şi Ileana Cosânzeana (soţia lui), “când s-au
văzut cu sacii în căruţă”, au fost cuprinşi de
patima lăcomiei şi de cea a trufiei, în paguba proprietarilor şi încet, încet au început să
umble la drepturile asociaţilor, însuşindu-şi
o mare parte din cuantumul acestora. Astfel,
bieţii oameni din satul de la poalele munţilor, au rămas de multe ori cu “buza umflată“,
neprimind nici lemnele de foc la care aveau
dreptul, să nu vorbim de lemnul scump de
lucru care se tăia în fiecare an din pădurea
satului şi pleca spre destinaţii necunoscute.
Tot aşa şi cu banii din subvenţiile cuvenite
pentru suprafaţa, destul de însemnată, de pajişti naturale a sătenilor. Pentru orice doleanţă a oamenilor, atât Făt Frumos, cât şi Ileana

Cosânzeana, că doar ei doi şi-au însuşit toate
prerogativele de administrare a averii satului,
aveau o replica trufaşă, mizând pe naivitatea
şi neputinţa oamenilor, mulţi dintre aceştia
fiind înaintaţi în vârstă sau plecaţi din localitate. Rând pe rând, ceilalţi membri ai curatoriului de administrare a amintitei averi
devălmaşe, ori au trecut la cele veşnice, ori
din neputinţă fizică, nu au mai participat la
actul de conducere în care au fost desemnaţi
de comunitate. De adunarea anuală a proprietarilor au uitat toţi, iar câţiva oameni din
sat, mai ales care aveau cai, mai primeau de la
Făt Frumos, o cantitate de lemn de foc, să nu
zică lumea că toată pădurea “a luat drumul
Clujului”. În loc de hotărârea adunării, Făt
Frumos a modificat scriptologia asociaţiei şi,
cu de la sine putere, i-a înlocuit pe cei morţi
cu apropiaţi de-ai lui, încât să poată beneficia
în continuare, doar el şi familia sa de averea
întregului sat.
Dar şi “brânza bună” se mai iuţeşte şi se strică, mai ales când este bătută “în burduf de

câne”, aşa şi situaţia din povestea mea nu mai
putea continua, deoarece, mai ales proprietarilor în vârstă, când şi-au cerut drepturile,
Făt Frumos le-a spus că ei nu au nimic. Mulţi
s-au resemnat şi şi-au văzut de treabă renunţând formal la orice initiative în sensul apărării drepturilor pe care le aveau. S-au ridicat
însă câţiva oameni, care, nu pentru ei, ci mai
ales pentru memoria predecesorilor lor, au
început să revendice drepturile strămoşeşti şi
i-au cerut administratorului (Făt Frumos), să
facă “darea de seamă”, dar acesta, în trufia şi
aroganţa lui nici nu i-a băgat în seamă, socotind că “ochiul dracului”, dobândit de el din
averea satului, îl va apăra şi de această dată.
Dar cum toate lucrurile au început şi sfârşit
şi cum “adevărul iese întotdeauna la lumină”,
cred că de această dată s-a înşelat.
Am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea
aşa…, şi vom continua…

105 cadre medicale vindecate după ce au fost infectate cu
coronavirus
De la începutul pandemiei de coronavirus şi până în data de
28 mai 2020, un număr de 111 cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, iar 105 dintre acestea sunt deja vindecate şi externate.
Un singur caz din cele 111, a avut o evoluție nefavorabilă,
soldându-se cu decesul, în data de 15 aprilie 2020, victima
fiind brancardier la Spitalul Clinic Judeţean Mureş.
Dintre cele 111 cadre medicale, 40 sunt angajate la Spitalul

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş (dintre acestea 23
sunt de la UPU SMURD şi 14 pe celelalte secţii), 53 cadre
medicale sunt angajate la Spitalul Clinic Judeţean Mureş
(dintre acestea 42 sunt de la ATI, 7 de la Secţia Boli Infecţioase I şi 4 de pe alte secţii), 9 sunt angajate la Spitalul Municipal
Sighişoara, 2 cadre medicale angajate ale unui cămin de bătrâni din jud. Mureş, un medic de familie, 2 medici din unităţi medicale private din Târgu-Mureş, un medic stomatolog,
un asistent de farmacie de la o farmacie privată, un medic cu

domiciliul în Târgu-Mureş, dar angajat al unei unităţi medicale din alt judeţ şi un angajat al unei unităţi medicale private
din judeţ.
„Cadrele medicale care în acest moment sunt confirmate pozitiv COVID-19, sunt internate în cadrul Spitalului Clinic
Judeţean Mureş, Secţia Clinică Boli Infecţioase. În acest moment, starea de sănătate a tuturor cadrelor medicale internate
este una bună” se precizează într-un comunicat transmis de
DSP Mureş.
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Dropia cuibărește în România!

Alexandra COTOI

“După mai multe decenii, avem în sfârșit, dovada faptului că dropia cuibărește în România. Ne-au trebuit 13 ani de muncă pe teren și poate puțin noroc ca să primim această confirmare”
spun reprezentanţii Asociaţiei Grupul Milvus.

Dropia (Otis tarda) este cea mai mare pasăre zburătoare din Europa. Clasificată ca
specie vulnerabilă pe plan global, a cunoscut
un declin covârșitor în urma fragmentării
habitatelor sale întregi de odinioară – stepa
eurasiatică. Până la mijlocul anilor 1950, ea
a dispărut din cea mai mare parte a Europei
și acest lucru s-a întâmplat și în cazul României, unde, în urma naționalizării, pajiștile
(habitatele sale naturale) au fost arate și
transformate în culturi agricole. La această
scădere au contribuit și mecanizarea agriculturii și vânătoarea, respectiv braconajul.
“Dacă în secolul XIX existau populații stabile în Banat, Crișana, Podișul Transilvani-

ei, Câmpia Română, Dobrogea și-n câteva
locuri din Moldova, conform fondurilor de
vânătoare din 1988 mai erau în jur de 48 de
exemplare în toată țara. Astfel că după 1990,
e considerată specie dispărută din fauna României. Pe de altă parte, avem toate motivele
să credem că la Salonta (Bihor) și-au păstrat
un ultim centru de rezistență. Observațiile
noastre de pe teren din ultimii 13 ani ne confirmă faptul că există aici o mică populație
transfrontalieră, de aproximativ 40 de exemplare, care folosesc teritorii de-o parte și de
alta a graniței cu Ungaria, în zona SalontaMezőgyán. La aceasta mai putem adăuga și
psihologia speciei, întrucât dropiile tind să

folosească locuri tradiționale pentru rotit
(ritualul de curtare al masculilor) și pentru
cuibărit. Fotografia cuibului de dropie ne-a
fost trimisă de Ioan Matiu jr., student la Medicină veterinară, care a descoperit cuibul
întâmplător, în timpul unor munci agricole.
Pentru noi, Asociația Grupul Milvus, această fotografie are o însemnătate istorică. Ea
dovedește cuibăritul unei specii considerate
cândva dispărută din România și, în același
timp, ne arată importanța muncii pe teren,
implicarea localnicilor și a administrațiilor
locale în conservarea naturii, dar și necesitatea eficientizării programelor de agro-mediu
care să ofere plăți compensatorii atractive

pentru fermierii prietenoși cu dropiile. În
prezent, împreună cu Primăria Municipiului
Salonta și alți doi parteneri din Ungaria (Primăria Békés și Körösök Völgye Natúrpark),
avem în derulare proiectul ”Conservarea,
protejarea și promovarea valorilor naturale
din zona transfrontalieră Salonta – Békéscsaba, ROHU-14 – The Nature Corner”,
finanțat de UE prin Programul Interreg V-A
România-Ungaria, care, cel puțin pe partea
românească, a fost construit exclusiv în jurul
dropiei” au transmis printr-un comunicat de
presă reprezentanţii Asociaţiei Grupul Milvus.

Festival-concurs de poezie “Ion Horea”
Festivalul-concurs „Ion Horea” se adresează
tinerilor poeţi care nu sunt membri ai USR,
nu au debutat editorial şi nu au depăşit, la
data începerii manifestării, vârsta de 35 de
ani. Candidaţii vor trimite un grupaj de 7-12
poezii. Textele, culese cu Times New Roman
12, vor fi trimise sub formă de fişiere doc şi
PDF la adresa de mail: societateascriitorilortgm@gmail.com până la data de 17 august
2020, purtând menţiunea Pentru Concursul
de poezie Ion Horea. De asemenea, candida-

ţii vor expedia şi o Fişă de concurs care va
cuprinde numele şi prenumele (pseudonimul literar, dacă e cazul), adresa completă,
coordonatele de contact (telefon, e-mail),
studiile urmate (liceale, universitare, postuniversitare), profesia, colaborările la revistele
literare, premiile literare obţinute (fără a depăşi însă 20 de rânduri de text).
Concurenţii vor putea obţine următoarele
premii: Marele premiu al Festivalului-concurs „Ion Horea”, constând în publicarea

volumului de debut la Editura Cartea Românească şi premiile Filialei Târgu-Mureş
a USR, constând în publicarea mai multor
câştigători, într-un volum colectiv, la Editura
Ardealul din Târgu-Mureş.
Juriul concursului va reuni personalităţi
reprezentative ale vieţii literare româneşti
contemporane, fiind constituit din criticii
literari: Dan Cristea (director al revistei Luceafărul de dimineaţă, Bucureşti), Mircea
Mihăieş (redactor-şef al revistei Orizont,

Timişoara), Daniel Cristea Enache (redactor al revistei România literară), Vasile Spiridon (Filiala USR Bacău), Victor Cubleşan
(redactor al revistei Steaua, Cluj-Napoca) şi
traducătoarea Irina Horea, fiica poetului, în
calitate de preşedinte de onoare.
Comitetul de organizare este alcătuit din
scriitorii Eugeniu Nistor şi Marius Paşcan.
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6

Alexandra COTOI

Administraţia comunei Solovăstru pregăteşte copiilor din comună o serie de surprize sub
formă de pachete cadou şi concursuri pentru
a marca Ziua Internaţională a copiilor.
“Se apropie Ziua Copilului şi ca de fiecare
data, Primăria şi Consiliul Local al comunei
Solovăstru a alocat o sumă de bani pentru
copiii din comuna noastră. În acest an, mare
parte din bani se vor duce pe pachetele pe
care, fiecare copil îl va primi acasă, pentru
a se putea bucura de această zi, chiar dacă
în condiţii mai grele, diferite de alţi ani în

care ne întâlneam la Căminul Cultural şi ne
prezentau un program artistic” spune Ilie
Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.
Aproximativ 400 de pachete vor fi pregătite
pentru copiii din comună.
Pe lângă aceste pachete oferite copiilor, s-a
hotărât organizarea unui concurs intitulat
“Lumea când voi fi mare” desfăşurat pe trei
categorii de vârstă: copii de grădiniţă, clasele
primare şi clasele gimnaziale. Se pot înscrie
în concurs toţi copiii care au domiciliu în
comuna Solovăstru, indiferent de instituţia

şcoalară la care sunt înscrişi.
“Ideile şi imaginaţia copiilor pot inspira multe lucruri care pot fi puse în practică de cei
mari. Copiii se vor înscrie în concurs cu desene, picturi şi filmuleţe cu tematica stabilită.
Concursul se va desfăşura online pe pagina
de facebook a comunei Solovăstru. Pentru
transparenţă şi o alegere cât mai corectă a
câştigătorilor se va ţine cont de numărul de
like-uri primit la lucrările prezentate, astfel
încât lucrarea cu cel mai mare număr de like-uri la fiecare secţiune va fi desemnată

câştigătoare”a declarat Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.
Startul concursului se va da luni, 1 iunie când
vor fi publicate pe pagina comunei Solovăstru la ora 9:00 materialele înscrise în concurs. Lucrările se vor putea vota până în data
de 2 iunie la ora 15:00. Premiile vor consta
în laptop, tabletă, imprimantă şi alte lucruri
care îi vor ajuta pe copii în desfăşurarea activităţilor şcolare.

Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin își reia
programul cu publicul
Începând de marți, 2 iunie 2020, Biblioteca
Municipală „Petru Maior” Reghin își reia programul cu publicul în intervalul orar 8,00 –
16,00.
Accesul publicului în bibliotecă se face doar
pe intrarea principală, în limita a maxim
două persoane, păstrând distanțarea socială
de 2 metri.
La intrarea în bibliotecă se va face termometrizarea noncontact a tuturor utilizatorilor.
Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în incinta bibliotecii. Accesul publicului va fi permis numai
în condițiile purtării de mască (medicală/
nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru
a oferi o protecție eficace, masca trebuie să
acopere gura și nasul. Cititorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte
aflate la intrare şi își vor dezinfecta mâinile
cu dezinfectant pe bază de alcool care va fi
pus la dispoziție la intrare. Se va efectua un
triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de
infecție respiratorie precum tuse, strănut,
rinoree.
„Personalul bibliotecii va fi cel care va pune
la dispoziția utilizatorilor toate unitățile de
bibliotecă solicitate. Accesul la sala de lectură este restricționat momentan. Întrucât în
prezent, la Secția Împrumut carte pentru copii se află în derulare efectuarea inventarului

Şcoala din Suseni
pregătită să
primească elevii de
clasa a VIII-a

Începând cu data de 2 iunie, elevii claselor
terminale se vor întoarce la şcoală pentru
pregătirea Evaluării Națională și Bacalaureat
În acest sens şi administraţia locală din
Suseni a luat măsurile necesare pentru
buna desfăşurare atât a cursurilor, cât şi a
examenelor. “Îi aşteptăm pe elevii claselor
a VIII-a la Şcoala Gimnazială din Suseni.
Şcoala este pregătită! S-au eliberat sălile de
clasă astfel încât să rămână mobilier doar
pentru câte patru elevi în clasă. S-au făcut
şi marcajele, mai precis traseul de intrare
şi ieşire, s-au luat toate măsurile pentru
dezinsecţie. De asemenea se va asigura
transportul elevilor de la Săcal şi Luieriu la
Suseni. În cazul în care va fi nevoie, Primăria Suseni este dotată cu măşti şi cele
necesare atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Suntem pregătiţi cu toate,
Primăria şi Școala depun eforturi pentru
a se desfăşura cursurile în bune condiţii,
precum și examenele de clasa a VIII-a” a
precizat primarul comunei Suseni, Mircea
Mariş.

întregului fond de carte, inventar care se face
o dată la 10 ani, conform Legii bibliotecii nr.
334/2002, cu completările și modificările
ulterioare, pentru moment nu se vor împrumuta cărți de la această secție, doar se vor restitui cele împrumutate de cititori. Accesul la
Secția Biblionet este restricționat momentan.

Pentru moment este sistată desfășurarea de
activități culturale și educative, atât publice
cât și private, în incinta bibliotecii” se arată
într-un comunicat de presă transmis de Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin. Pentru evitarea aglomerării utilizatorii
sunt rugați să contacteze personalul bibliote-

A.C.

cii la numărul de telefon 0265-520579 sau la
e-mail bmpmreghin@yahoo.com pentru a-și
rezerva cărțile dorite spre a fi împrumutate și
pentru a se programa la un anumit interval
orar pentru a ridica documentele solicitate.
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Prepeliţele lui Holi o afacere de familie pentru un stil de
viaţă sănătos

Alexandra COTOI

După ce au apărut copiii în familia lor, soţii Holircă au început să fie mai atenţi la ceea ce mănâncă, la produsele pe care le pun pe masă celor mici. Interesaţi de produse naturale au ajuns să se
îndrăgostească de gustul ouălor de prepeliţă, asta după ce au primit câteva în dar. De aici şi până la a creşte prepeliţe a fost doar un mic pas. Acum „Prepeliţele lui Holi” au devenit brand la nivel
local, iar cei interesaţi de elementele nutritive oferite de ouăle de prepeliţă le solicită tot mai des produsele.

Rep.: Cum şi când a început totul?
Anabella Holircă: Când erau fetele mici am
primit în dar câteva oua. Fetele le-au mâncat
cu plăcere și au mai cerut, așa că am început
să căutam un producător în zonă, noi fiind
adepții susținerii economiei locale. Din păcate am găsit doar lângă Cluj și era prea departe să ne aprovizionăm, așa că am decis să
ne creștem propriile prepelițe.
Rep.: Şi uite aşa s-a transformat într-o afacere în care e implicată toată familia…
A.H.: Fetele ne ajută la adunat și ambalat,
eu mă ocup de partea de preluare a comenzilor și Claudiu este cel ce duce greul, ca să
spun așa, el fiind cel care se ocupă de hrana prepelițelor, curățenie grijă și distribuția
ouălor.
Rep.: Aţi învăţat din mers ori v-aţi documentat bine înainte?
A.H: Am învățat, am studiat mult și am fost
sprijiniți de domnul de la care am luat primele ouă pentru incubat. Dar multe le-am
învățat pe propria piele pentru că sunt păsări

NOU!!
S-a deschis staţia ITP în Reghin
situata pe strada Carpaţi, nr
32a, vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturisme şi autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.
Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00
Sâmbătă 8.00 -13.00
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sensibile, au nevoie de multe condiții ca să fie
totul bine.
Noi suntem de părere că orice problemă nu
face decât să ne facă mai puternici și să ne
învețe o lecție, așa că am luat fiecare provocare ca o oportunitate de a ne dezvolta.

Rep.: Unde le distribuiţi? Doar pe bază de
comandă?
A.H.: Prea puțină lume ne caută acasă așa
că preferăm să preluăm comenzi și să le ducem noi direct la clienți, fie în Reghin, fie în
Târgu-Mureș.

Rep.: Cu câte prepeliţe aţi pornit şi câte
aveţi în momentul de faţă?
A.H.: Am început cu un incubator ținut în
dormitorul de la apartament, cu câteva păsări și am ajuns la aproximativ 200... Numărul lor variază și loturile le schimbăm periodic pentru a menține productivitatea. După
o vârstă îmbătrânesc și nu se mai ouă, așa că
ne asigurăm mereu să fie de vârsta potrivită.

Rep.: Creşteţi prepeliţe doar pentru ouă
ori şi pentru carne?
A.H.: Ouăle sunt mereu, carne ocazional.
Creștem și tăiem doar cocoșii, atunci când
ajung la maturitate.

Rep.: Aţi întâmpinat greutăţi pe parcurs?
A.H.: Greutăți au fost multe, dar am reușit
să le depășim. Au fost situații când am
pierdut sute de ouă în incubator din cauza
fluctuațiilor de tensiune și a penelor de curent, prepelițe omorâte de dihor și nevăstuici, situații imprevizibile.

Rep.: Au nevoie de îngrijire specială?
A.H.: Fiind crescute în captivitate și-au pierdut abilitatea de a cloci, așa că ne bazăm
pe incubatoare. Sunt sensibile încă de când
eclozează, au nevoie de temperatură constantă, apă proaspătă și liniște! Zgomotele
bruște și puternice le sperie și asta duce la
moartea lor, de asta am ales un loc liniștit, cu

temperatură relativ constantă, vara nu prea
cald, iarna au căldură, și un radio ce difuzează muzică în surdină pentru a masca zgomotele din exterior.
Rep.: V-aţi gândit la accesarea de fonduri?
Să vă extindeţi?
A.H.: “Prepelițele lui Holi” a fost mereu o
mică crescătorie de familie. Dacă ne-am extinde nu am reuși să menținem standardul
de acum şi-anume să le creștem cu hrană
curată, fără medicamente, hormoni și altele pentru că noi suntem angajați cu normă
întreagă. Extinderea și presiunea respectării
unor norme nu ne-ar permite să facem ceea
ce ne-am dorit de la bun început. Prepelițele
lui Holi s-au născut în ideea de a oferi și altor
familii din ceea ce avem noi mai bun, astfel
încât și alți copii să crească cu ouă “de casă”.
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Peste 21.000 de contracte de muncă suspendate în județul Mureș

Alexandra COTOI

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a
avut o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor
mureșene din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale pe tema efectelor pandemiei de Coronavirus în sectorul muncii. La
întâlnirea din data de 20 mai, au participat
Eva Man, inspector șef al Inspectoratului
Teritorial de Muncă Mureș, Gheorghe Ștef,
director executiv al Agenției Județene de
Ocupare a Forței de Muncă Mureș, Cristian
Răduț, director executiv al Agenției Județene
pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș și Stelian Stoica, director executiv adjunct al Casei
Județene de Pensii Mureș.
Conform unui comunicat de presă transmis
de Cancelaria Prefectului Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş cifrele prezentate în
cadrul discuţiilor arată faptul că în judeţul
Mureş nu există întârzieri la plata sumelor
pentru șomajul tehnic. „AJOFM Mureș a
efectuat 95% din plățile pentru luna aprilie,
adică o sumă de aproximativ 49 milioane de
lei pentru 3.795 de firme cu un total de 28.564
de angajați. De asemenea, AJPIS Mureș a
efectuat plăți pentru 2.367 de dosare depuse
pentru luna martie și aproape 3000 de dosare

în aprilie (plată în proporție de 95%)” se arată
în comunicat.
“Efectele pandemiei Coronavirus asupra economiei se resimt și în județul Mureș. Ne încadrăm în media națională în ceea ce privește
numărul angajatorilor care și-au suspendat
contractele de muncă și au solicitat sprijin
prin șomajul tehnic. De luni, tot mai mulți
mureșeni au revenit la muncă, iar Instituția
Prefectului rămâne în continuare atentă la
revigorarea sectorului economic prin aplicarea la nivel local a măsurilor de relansare
economică inițiate de Guvernul României” a
afirmat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.
În județul Mureș nu a fost înregistrată o
scădere drastică a numărului de angajatori
activi. Dacă la data de 15 martie, în județul
Mureș existau 15.042 de angajatori activi, în
20 mai numărul acestora era de 15.020.
„În ceea ce privește contractele de muncă
suspendate, la data de 15 martie existau 6.246
la nivelul județului Mureș. În 20 mai, numărul total al contractelor suspendate (atât din
motive care țin de pandemia Covid-19, cât și
din alte motive) a ajuns la 21.725” se mai ara-

tă în comunicatul transmis.
Prefectul Mara Togănel i-a îndemnat pe șefii
instituțiilor să pună siguranța pe primul
plan, odată cu reluarea programului cu publicul. În același timp, Instituția Prefectului
– Județul Mureș îi îndeamnă pe mureșeni

să folosească în continuare posibilitatea de
relaționare online cu aceste instituții pentru
a evita cât mai mult aglomerările de persoane.

Desfășurarea examenului de admitere 2020 la Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu Mureș a anunţat printr-un
comunicat, precizări legate de modul de desfășurare a examenului de admitere 2020. Conform comunicatului transmis
înscrierile la examenul de admitere în ciclul universitar de
licență vor avea loc în perioada 13-22 iulie 2020, pe platforma online a universității. Înscrierile la examenul de admitere
în ciclul universitar de masterat vor avea loc după programul
stabilit de fiecare facultate.
Examenul de admitere în ciclul universitar de licență pentru
programele Medicină, Medicină Dentară și Farmacie se va
desfășura prin metoda tradițională (on-site), în data de 26 iulie 2020, cu respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare
fizică și de protecție a candidaților.
Pentru programele de studii cu durata de 3 și 4 ani din cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie (Asistență medicală generală, Balneofizio-kinetoterapie și
recuperare, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică

medicală și tehnologia produsului cosmetic), admiterea se va
face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat. În
cazul existenței mai multor candidați cu medii egale, departajarea se va face în funcție de media generală a anilor de liceu.
Pentru programele de studii cu durata de 5 și 6 ani din cadrul
Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie admiterea se va face conform metodologiei și a bibliografiei anunțate
anterior pandemiei.
Pentru programele de studii de la Facultatea de Inginerie și
Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere „Petru
Maior” și Facultatea de Economie și Drept, admiterea se va face
conform metodologiei anunțate anterior pandemiei.
Pentru admiterea la programele de masterat, probele pe bază
de interviu se vor putea organiza și online.

Book Faces – concurs de fotografie creativă

Biblioteca Judeţeană Mureş ne provoacă din
nou la un concurs în care să ne punem imaginaţia la treabă. Dacă ai găsit o carte a cărei
copertă ți-a stârnit imaginația, nu mai sta pe
gânduri și fă-ți o fotografie originală împreună cu aceasta, astfel încât să vă „completați
reciproc”.
Fotografiile participante trebuie să conțină:
coperta unei cărți completată de o parte a
feței sau a corpului, ori a unui obiect sau orice alt element, astfel încât să se potrivească

cât mai mult cu realitatea.
Concursul se desfăşoară pe două secţiuni de
vârstă: copii între 0 – 14 ani şi persoane peste 14 ani. Pentru înscriere e nevoie de următoarele date personale: numele şi prenumele,
vârsta, numărul de telefon, adresa de email.
“Nu vor intra în concurs fotografiile care vor
fi prelucrate în programe de editare foto.
Numărul fotografiilor trimise de fiecare per-

soană înscrisă este nelimitat. Fotografiile să
aibă o rezoluție optimă pentru a fi listate.
Toate fotografiile trimise, care sunt în conformitate cu cele câteva reguli pe care le-am
stabilit, vor intra în concurs. De asemenea,
ele vor fi expuse la două dintre secțiile bibliotecii – Biblioteca Copiilor și Secția de Literatură” se arată în regulamentul stabilit de
organizatori.

Fotografiile se trimit prin mesaj privat la
https://www.facebook.com/BookFacesBJMures/
până la data de 31 mai 2020. În data de 1
iunie, fotografiile vor fi încărcate pe pagina
de facebook “Book Faces”, unde vor putea fi
votate folosind butonul “like” (îmi place) sau
“love” (ador). Votul se va încheia în data de
8 iunie 2020, când se vor anunţa câştigătorii.
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Preşedintele României, Klaus Iohannis a vizitat Unitatea de
Suport Medical Covid-19 din Târgu-Mureș

Președintele României, Klaus Iohannis, alături de prim-ministrul României, Ludovic
Orban și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, au
vizitat Unitatea de Suport Medical Covid-19
Târgu-Mureș în data de 9 mai.
„Suntem aici, în frumosul municipiu TârguMureș, la o unitate de suport medical realizată într-o sală polivalentă. Practic, este o
secție externă a spitalului.
Am venit aici fiindcă doresc să subliniez
două lucruri. În primul rând, faptul că s-a realizat această unitate externă medicală prin
colaborarea mai multor autorități - un exemplu foarte bun de colaborare și în plan, și cu
autoritățile centrale. Această sală polivalentă transformată în unitate suport va deveni
funcțională în câteva zile.
De menționat – din păcate, aici, la TârguMureș, au fost relativ multe cazuri de COVID-19 și mi-a plăcut că au fost prevăzători
și au instalat, toți cei implicați – Consiliul
Județean, Prefectura, universitatea, Ministerul Sănătății, spitalul care va deservi unita-

tea – în timp util această extensie, pentru a
fi pregătiți.
A doua chestiune – din păcate, epidemia
este între noi. Avem și astăzi – probabil ați
văzut datele – peste 300, 320 de cazuri noi,
și vreau să atrag atenția asupra unui lucru pe
care l-am constatat. Peste o săptămână expiră starea de urgență. Din păcate, asta nu înseamnă că epidemia s-a terminat! Epidemia
este între noi.
Trebuie să avem foarte mare grijă ca atunci
când putem să ne mișcăm un pic mai liber
să nu avem o explozie de infecții noi. Sunt
reguli simple: trebuie să păstrăm distanța,
trebuie să purtăm mască, trebuie să ne spălăm foarte des pe mâini, trebuie să avem grijă mai multă fiecare de noi și de cei cu care
relaționăm.
Deci, încă o dată – 15 mai este doar un termen administrativ, când se termină starea de
urgență, dar, din păcate, epidemia nu se arată a fi în retragere.
Mare, mare grijă, vă rog, dragi români, ca să

nu dăm cu piciorul la tot ce am realizat în
ultimele două luni cu mari sacrificii! Și știu
că fiecare dintre voi a avut de îndurat lucruri
complicate în această stare de urgență. Vă
doresc tuturor multă sănătate!” a declarat

preşedintele României, Klaus Iohannis.

42.173 de apeluri la 112, referitoare la COVID-19
În cele două luni în care pe teritoriul României a fost decretată stare de urgență, la nivel național, au fost înregistrate 42.173 de apeluri la 112 referitoare la virusul COVID-19. Principalele motive
au vizat semnalarea unor simptome asociate noului coronavirus și informații cu privire la restricțiile impuse prin ordonanțele militare.
Încă de la debutul stării de urgență, Serviciul
de Telecomunicații Speciale, în calitate de
administrator al Serviciului 112, a luat toate măsurile pentru a asigura preluarea 24/7
a apelurilor, chiar și în condiții de supraaglomerare. În cele două luni nu au existat
dificultăți operaționale sau tehnice în preluarea și procesarea apelurilor la numărul de
urgență.
În perioada 16 martie – 14 mai a.c., operatorii STS au preluat în total 1.558.679 de apeluri la 112, dintre care 832.226 au reprezentat
urgențe, 5,07% fiind apeluri pe problematica
noului coronavirus.
Cele mai multe apeluri privind COVID-19
au fost în București (7.137), urmate de Timiș
(2.936) și Brașov (1.962). Cele mai puține
apeluri pe această problematică s-au primit
în județele Harghita (166), Sălaj (225) și
Caraș-Severin (249). Volumul cel mai ridicat
al apelurilor la 112 referitoare la coronavirus
a fost în perioada 12 – 30 martie a.c., când
media zilnică era de aproape 1.300 de ape-

luri.
“Pentru optimizarea modului de tratare a
apelurilor la numărul unic de urgență 112,
împreună cu Departamentul pentru Situații
de Urgență și Ministerul Sănătății, în funcție
de evoluția situației, a fost actualizat indexul
de clasificare a apelurilor potrivit situațiilor
raportate de cetățeni. Amintim faptul că, la
debutul pandemiei, principalele motive de
apelare erau de informare din partea persoa-

nelor care se întorceau sau au avut contact cu
cei care reveneau din țări afectate de virusul
Sars-Cov-2, iar ulterior o mare parte dintre
apelanți au solicitat date suplimentare despre
restricțiile impuse sau au anunțat nerespectarea acestora” se arată într-un comunicat de
presă transmis de Biroul de Presă al STS.
În ceea ce privește modul de lucru în
situația primirii apelurilor referitoare la COVID-19, operatorii STS au analizat fiecare

situație în parte. Astfel, apelurile prin care
cetățenii raportau simptome specifice au fost
direcționate către agențiile cu competențe
medicale, cele privind persoane care nu respectă regimul de autoizolare/carantină stabilit de autorități au fost direcționate către
Poliție, iar pentru cele de informare apelanții
au fost sfătuiți să sune la numărul de telefon
TelVerde – 0800.800.358.
“În continuare, STS acordă o atenție deosebită funcționării în cele mai bune condiții a
serviciului pentru apeluri de urgență și adoptă toate măsurile necesare îmbunătățirii
modului de lucru al operatorilor care preiau
solicitările cetățenilor la numărul 112.
Le reamintim cetățenilor să sune responsabil
la 112. Apelarea acestui număr în situaţii care
nu reprezintă un pericol pentru viaţă, proprietate sau mediu, produce întârzieri în preluarea apelurilor care anunță urgențe reale”
se mai arată în comunicatul transmis de STS.
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Finanțare de până la 15.000 de euro pentru proprietarii de
case din România
Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe, a anunțat în data de 12 mai lansarea
în dezbatere publică a ghidului de finanțare a
programului Casa Eficientă Energetic.
Programul este în premieră în lista programelor finanțate de Administrația Fondului
pentru Mediu (AFM) și se adresează proprietarilor de case deja construite din România.
Aceștia pot beneficia de o primă energetică
de maximum 15.000 de euro prin care să-și
facă investiții pentru eficientizarea energetică a propriei locuințe. Precizăm că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțează
prin AFM 60% din costul unor astfel de lucrări, dar nu mai mult de 15.000 de euro.
Bugetul programului Casa Eficientă Energetic este de 100 de milioane de euro și poate
acoperi necesarul pentru 9.000 de case din
România.
„Obiectivul principal al programului este să
sprijinim mediul și economia din România
cu investiții inteligente! Investiții atât de inteligente încât, pe de-o parte, să-i ajute pe
români să rămână cu cât mai mulți bani în
buzunar și, pe de altă parte, să pompeze bani
în industriile care pot crea locuri de muncă
pentru ei”.
Ministrul Costel Alexe a arătat ce pot face
românii cu cei 15.000 de euro, acordați prin
Administrația Fondului pentru Mediu:
„Cei care aplică la programul Casa Eficientă Energetic pot opta pentru sisteme de
termoizolație, centrale în condensație, eficiente energetic, ferestre izolante, panouri
solare, sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare, robineți
și conducte noi și alte echipamente care
îmbunătățesc eficiența energetică a casei.

Țintim reducerea pierderilor de energie din
casele oamenilor de la 40% până la peste
60%, în funcție de nivelul finanțării. Aceasta ar înseamna o scădere automată a facturilor locuințelor în care vor avea loc aceste
investiții. Gândiți-vă că o casă care nu e
bine izolată poate avea pierderi de până la
30% doar prin pereții exteriori. La acestea
se adaugă și pierderi de până la 25% prin
geamuri și până la 25% prin acoperiș. Deci,
mulți bani aruncați pe geam, lună de lună!
Programul nostru vrea să întrerupă această
risipă”, a declarat Costel Alexe.
Programul Casa Eficientă Energetic va demara imediat după perioada dezbaterii publice (30 de zile) și după publicarea în Monitorul Oficial.
Cei interesați de Casa Eficientă Energetic vor
putea depune online cererea pentru prima

energetică însoţită de un certificat de performanţă energetică inițial și un audit energetic
al casei unde vor să facă lucrarea. Imediat
după acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare. Asta înseamnă că au la dispoziție 60 de zile pentru
a veni cu tot dosarul investiției. După aprobarea dosarului, lucrările pot începe și se pot
derula într-o perioadă de maximum 18 luni.
„E important ca noi toți să începem să ne
gândim locuințele în cheia eficienței energetice. Astăzi, sectorul clădirilor este unul
din cei mai mari consumatori de energie și
cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră.
50% din consumul de energie este generat de
clădiri și 40% din emisiile de gaze cu efect
de seră sunt generate tot de acestea. Cred că
eficiența energetică este cea mai rentabilă
formă de a lupta cu emisiile și cu schimbările climatice. Apoi, investițiile în eficiență

energetică au o rată de multiplicare foarte
puternică în economie. Pentru fiecare 1 euro
investit se mobilizează cel puţin alţi 3 euro
în economie din stimularea mediului de afaceri şi crearea de locuri de muncă, bani mai
mulţi rămaşi pentru consum la beneficiari si
cheltuieli reduse pentru sănătate”, a declarat
Costel ALEXE.
Pentru a consulta detaliile programului, puteți accesa Ghidul de Finanțare
al programului Casa Eficientă Energetic aici: http://www.mmediu.ro/articol/
mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-definantare-a-programului-privind-efectuarea-de-lucrari-destinate-cresterii-eficienteienergetice-in-locuinte-unifamiliale-beneficiari-persoane-fizice/3302

12.000 de mureşeni vor beneficia de pensie mărită
Directorul executiv al Casei Județene de
Pensii Mureș, Eugenia Neagoe a anunţat că
până la data de 1 iunie 2020 se va finaliza
procesul de recalculare a dosarelor de pensionare care fac obiectul dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale nr. 702/2019 publicată în Monitorul Oficial al României nr.
96/10.02.2020.
Prin această decizie Curtea Constituțională
a dezlegat înțelesul sintagmei ”înscrierea

inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin.
3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
public de pensii, în sensul că persoanele
care au indeplinit condițiile de trecere de
limită de vârstă ulterior datei de 1 ianuarie
2011 sunt îndreptățite să li se acorde indicele de corecție în vigoare la data îndeplinirii
condițiilor de trecere la pensia de limită de
vârstă.
„La nivelul județului Mureș sunt 12.000 de

persoane ale căror drepturi de pensie de limită de vârstă sunt revizuite pentru acordarea indicelui de corecție în vigoare la data
trecerii la limită de vârstă. Până la această dată au fost revizuite și emise decizii de
revizuire pentru aprox. 10.000 de dosare și
până la finalul lunii mai, se vor emite decizii
de revizuire pentru încă aproximativ 2000 de
dosare. Drepturile de pensie astfel revizuite
se acordă începând cu data de 10 februarie

2020, data publicării Deciziei nr.702/2019 a
Curții Constituționale în Monitorul Oficial.
Concomitent cu emiterea deciziilor de revizuire se desfășoară activitatea de comunicare la plată și de expediere a deciziilor către
titulari” a precizat Eugenia Neagoe într-un
comunicat de presă.
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