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Programe noi de studii autorizate de ARACIS la UMFST
Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) a avizat
favorabil joi, 25 iunie 2020, funcționarea
unor noi programe de studii ale Universității
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emile Palade” din Târgu-Mureș.
Astfel, în cadrul Facultății de Inginerie și
Tehnologia Informației au fost autorizate
programele de licență: Sisteme de producție
digitale, Energetică și tehnologii informatice
și Informatică (în limba maghiară).

În cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” au fost autorizate programele de
licență: Limbi moderne aplicate (engleză,
franceză, germană, italiană) și Comunicare
și media emergente, precum și programul de
masterat Traducere multimodală.
În cadrul Facultății de Economie și Drept
au fost autorizate programele de licență,
învățământ la distanță: Drept, Management
și Contabilitate și Informatică de gestiune.
În aceeași categorie a programelor de studii recent autorizate/acreditate se includ și

programele de masterat: Bioinformatică și
Inteligență artificială din cadrul Facultății de
Inginerie și Tehnologia Informației, Scriere
creatoare și compoziție digitală din cadrul
Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”
și Servicii și tehnologii financiare, E-business management și marketing și Poliție locală
și siguranță publică din cadrul Facultății de
Economie și Drept.
Pentru sesiunea de admitere iulie 2020, Universitatea scoate la concurs 3.828 de locuri la
cele 36 de programe de licență și 28 de pro-

grame de masterat, atât la programele nou
autorizate, cât și la cele deja tradiționale.
Informațiile complete se găsesc pe site-ul oficial al Universității: https://adminfo.umfst.
ro/.
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PASIUNI

În lumea fantastică a miniaturilor

Codruţa ROMANŢA

Astăzi vom vorbi despre lucrurile mici, dar însemnate. Despre acele lucruri care ies din mâinile unui mureşean, transformate în miniaturi fantastice, pe care atunci când le priveşti poţi înţelege
pasiunea, răbdarea cu care artistul le realizează. Asta este Eugen Crişan, un artist al lucrurilor mici, al lumii fantastice chiar de el creată. O lume în care odată intrat, cu greu mai e cale de scăpare.
Eugen Crişan este un artist complex, iar pasiunea lui nu s-a oprit doar la a sculpta şi realiza miniaturi, ci arta prinde viaţă şi sub puterea pensulei.
Dar cine e Eugen Crişan, poate vă întrebaţi? Răspunsul îl primim chiar de la el „Un adult cu suflet de copil, care trăiește și astăzi în lumea lui magică, plină de elemente care par a fi desprinse
dintr-o lume de fantezie. O lume formată de miniaturi şi decoruri, în care orice copil, dar și adult s-ar lăsa „scufundat” ore în șir”.

Dragostea pentru artă a descoperit-o încă
de mic „Cred că m-a descoperit ea pe mine
încă înainte de a mă naște. De mic copil am
cochetat cu arta sub diferitele ei forme. Eram
încă la grădiniță când modelam deja din ceara de albine tot felul de bărcuţe și avioane,
desenam clădiri peste clădiri cu parcuri de
distractii etc., iar mai apoi, de pe la vârsta de
8-10 ani, încercam și experimentam cu tehnici numeroase, gen desen în cărbune, ulei,
tempera, sculptat în lemn de esență tare” povesteşte Eugen Crişan despre începuturi.
A învăţat singur totul, nu a avut un profesor
de la care să înveţe meserie. Nu are studii în
domeniul artelor, nu a terminat un liceu în
domeniu, dar asta nu l-a oprit să facă ceea ce
îi place. “Am avut doar răbdare multă și o pasiune atât de puternică încât nu am renunțat
niciodată la experimente și la învăţare prin
încercare/eşuare. Domeniul acesta al miniaturilor în care m-am specializat în cele din
urmă, a avut o cale lungă. Cum s-ar spune:
un drum anevoios, plin de încercări. Nu am
avut acces la materialele necesare la început,
nu am știut cum să fac matrițele corect, nu
am știut paşii chimici și corecţi în a realiza
elemente din diferite răşini, însă prin mii de
încercări, materiale irosite, am ajuns în pragul în care încă ar mai fi multe de învățat, dar
pot spune că mă mulțumește” mărturiseşte
miniaturistul Eugen Crişan.
De ce miniaturi? E o întrebare pe care o primeşte cu siguranţă destul de des. A intrat în
lumea miniaturilor pentru că lumea asta e
una plină de provocări interminabile. “Poate
pentru că reprezintă o provocare constantă,
sunt foarte greu de realizat și cred că aceste provocări nu mi-au permis să îmi pierd
răbdarea, fiind implicată atâta muncă. De
fiecare dată este altceva, altă tehnică trebuie
descoperită pentru a le putea realiza și asta te
face să îți depăşești limitele”.
În lucrările sale, veţi descoperi des bufniţe şi castele, elemente care şi-au pus adânc
amprenta, atât în picturile sale, cât şi în casetele pe care le realizează. “Lumea de basm
pe care am ales s-o redau în lucrările mele
nu putea fi conturată sau lipsită de bufni-

ţe și castele. Castelul, în percepția mea, reprezintă apogeul în magie/basm. Bufniţele sunt înțelepciunea, misticismul, așadar
combinate cele două, dau o descriere foarte
exactă asupra subconştientului meu artistic.
Miniaturile sunt pe primul loc. Aș spune că
modelajul/sculptura este marea mea iubire,
însă strict în domeniul miniaturilor. Picturile sunt o extensie, ele s-au născut din cererea clienţilor. Am făcut o primă pictură
cu bufniţe pentru vitrina magazinului, care
se numește tot Bufniţa și spre suprinderea
mea, foarte multă lume care vedea pictura în
vitrină intra să întrebe de preț. Așa am decis să încerc să fac și picturi pentru vânzare.
În ultima perioadă m-am axat mai mult pe
miniaturi și mobilier miniatural, însă cred că
am realizat peste o sută de tablouri care se
află în casele clienţilor din România”.
Reporter: Ce materiale foloseşti în lucrările create? Matriţele sunt produse tot de
dumneavoastră?
Eugen Crişan: Absolut tot ce realizez este
făcut de mine. Poate mai puțin elementele
din metal/aliaje metal și sticla la care e nevoie de cuptoare speciale pentru a topi metalul și încă așa ceva nu am la dispoziție. În
rest, de la primul produs denumit „master”
la matriţa creată după master-ul original, la
tehnici de turnare etc., sunt integral realizate
de mine. Foarte multe miniaturi sunt turnate din praf ceramic special, folosit în tehnica
dentară. Doar acesta reușește să redea duritatea și detaliile unei miniaturi. În rest, sunt
piese turnate din răşini sintetice, care au însă
o toxicitate mare la turnare și în ultima perioada am încercat să reduc volumul cu acest
tip de materie primă.”
Rep.: E clară treaba... E nevoie de multă
răbdare... Dar pe lângă răbdare, de ce mai
e nevoie pentru a face miniaturi?
E.C.: E nevoie de un atelier pliiiiin de scule
și utilaje. Sunt două mari categorii de produse, cele din lemn și cele din praf ceramic/
răşină sau pasta polimerică pentru mâncăruri miniaturale. Pentru prima categorie,
cele din lemn, ai nevoie de strung, circulară,
banzic, șlefuitoare, scule de microprecizie,
freză, abric și cred că îmi mai scapă jumătate din ele. Multe dintre ele sunt adaptate sau
special fabricate pentru a face miniaturi. Nu
se pot folosi utilaje convenţionale, întrucât e
nevoie de precizie mult prea mare. La partea
cu praful ceramic, e nevoie de soluții degresante, măsuţe oscilante pentru a scoate aerul,
pompe vacuum și multe alte ustensile. La

partea cu pasta polimerică, încă vreo câteva
zeci, dacă nu sute de instrumente și obiecte
pentru a crea texturi.
Rep.: Există vreo lucrare care v-a dat bătăi
de cap, care a fost mai greu de realizat?
E.C.: Ar fi mai ușor să enumăr lucrările care
nu mi-au dat bătăi de cap decât cele care
mi-au dat. Cam orice nou proiect în acest
domeniu vine cu bătăi de cap. Zilele acestea
am achiziționat o freză cu comandă numerică. Pe scurt, un roboţel care frezează singur
lemnul după specificaţiile programate și de
cel puțin 3 zile n-am făcut altceva decât să
învăț programare numerică, să descopăr noi
programe CAD extrem de complexe pentru
a putea folosi utilajul. Acest utilaj m-ar ajuta
să duc mobilierul miniatural la alt nivel, însă
complexitatea programării lui, îți dă cele mai
mari bătăi de cap posibile.
Rep.: Dar cea mică, mai migăloasă?
E.C.: Cred că lucrarea cea mai migăloasă este
o librărie în care, pe lângă mobilier și alte accesorii, a trebuit să fac peste 100 de cărți miniaturale cu copertă și foi, exact ca în realitate plus că a trebuit să produc o casă antică de
marcat și foarte multe alte mici detalii, care
m-au dus în punctul în care aproape că miam pierdut răbdarea.
Rep.: Care sunt etapele prin care trece o lucrare până ajunge produs finit?
E.C.: Depinde foarte mult de la o miniatură la alta. Fiind foarte multe materii prime
folosite, este aproape imposibil să nu plictisesc cititorii cu atâţia pași câți sunt implicați
în fiecare proiect. Însă pe scurt, fiecare proiect se naște dintr-o idee care îmi cam apare
pe moment. Apoi trebuie să iau în calcul ce
materiale am și dacă este posibil să-l realizez,
după care începe efectiv procesul.

S-a redeschis Piaţa de Joi din Reghin

Începând cu data de 11 iunie, Piaţa de Joi din municipiul
Reghin s-a redeschis, cu respectarea normelor de igienă şi
a regulilor de distanţare socială impuse de starea de alertă.
Această decizie vine ca urmare a Hotărârii nr. 10 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Piaţa de Sâmbătă rămâne deocamdată închisă. „Conform
Hotărârii nr. 10 din 5 iunie 2020 a Comitetului Local pen-

tru Situații de Urgență, piața de sâmbătă (piața de vechituri)
rămâne închisă pe perioada stării de alertă, cu posibilitatea
de prelungire a termenului menționat în funcție de evoluția
situației la nivel național” anunţă reprezentanţii Primăriei
Municipiului Reghin.
„Ne-am bucurat pentru că am avut foarte multe solicitări să
deschidem această piaţă din partea comercianţilor. Suntem

Rep.: Realizați şi produse personalizate
după cerinţa clietului? Ori asta ar da prea
mari bătăi de cap?
E.C.: Cerinţele clienţilor sunt tot timpul o
provocare și o nouă experiență pentru mine.
Din păcate, în ultima perioadă, mai ales pe
partea de miniaturi, timpul nu mi-a mai permis să accept prea multe comenzi personalizate. Pentru cei care nu știu, miniaturiştii au
un singur mare duşman în viața care îi bântuie la tot pasul...TIMPUL!
Rep.: Ne putem aştepta la o expoziţie pentru aceste miniaturi? Cred că ar încânta
privirile, mai ales pe cei mici...
E.C.: Mă doare sufletul când aud această întrebare! De cel puțin 3 ani mă tot pregătesc
de o expoziţie. Am tot visat la o expoziţie în
turnul din Cetatea Târgu-Mureş, cel amenajat cu vitrine, însă revenind la „duşmanul”
meu, timpul... Nici până astăzi nu am reușit.
Cealaltă problemă mare e că majoritatea lucrărilor într-un final sunt achiziţionate de
către clienți și veșnic sunt în ipostaza în care
nu am ce expune. Sper totuși ca în viitorul
apropiat să se întâmple!
Rep.: Cum ţi-ai descrie atelierul?
E.C.: Pentru observatorii din exterior probabil că ar părea un haos, pentru mine este
haosul creativ în care găsesc orice, știu exact
cum și mă descurc de minune. Oricum am
trei ateliere diferite, un spațiu mai mic în
care pictez și depozitez o parte din materiale, un spațiu mai măricel în care mă ocup de
comenzi/logistică și depozit marfă plus un
atelier mai mare de tâmplărie în care pare că
ar fi haos, însă este unul constructiv.

foarte exigenţi la respectarea normelor de protecţie pentru
că şi aici toată lumea va fi nevoită să poarte mască şi mănuşi,
iar marfa să fie acoperită. Colegii mei de la Poliţia Locală şi
de la Controlul Alimentelor se ocupă de acest lucru. Lumea a
fost foarte încântată” a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin. (C.R.)
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IRUM Reghin lansează trei noi modele de tractoare,
destinate fermelor de familie

Cel mai important producător de tractoare
din România, IRUM Reghin, lansează trei
noi modele de tractoare agricole, destinate
fermelor de familie. Acest demers face parte din strategia companiei transilvănene de
susținere a relansării agriculturii românești.
Tractorul IRUM TAG 3100 va avea 30 de caiputere, modelele IRUM TAG 5025 C - 5025
CH vor avea 47 de cai-putere, iar modelele
IRUM TAG 6225 C - 6225 CH vor avea 60 de
cai-putere. Prețurile acestor tractoare vor fi
cuprinse între 10.000 și 20.000 de euro.
”Noile tractoare IRUM sunt destinate mai

ales fermelor de familie. Inițiativa de a dezvolta aceste modele contribuie la susținerea
dezvoltării durabile a agriculturii românești.
Prioritatea Organizației pentru Alimentație
și Agricultură din cadrul ONU, dar și cea
asumată de Ministerul Agriculturii este
tocmai dezvoltarea fermelor de familie, iar
contribuția noastră la susținerea acestei
inițiative este reprezentată de producția de
tractoare românești, la prețuri corecte, echipate cu multă grijă față de mediu”, spune
Mircea Oltean, CEO IRUM Reghin.
Noile tractoare IRUM vor fi echipate cu mo-

toare stagiul 5 de poluare. Ele vor avea disponibilă și opțiunea power shift, care face utilajul mult mai ușor de manevrat. Tractoarele
vor avea accesorii utile fermierilor români.
Ele pot fi folosite cu maximă eficiență inclusiv la lucrări din domeniul legumiculturii,
solariilor, viticulturii, pomiculturii sau pe
câmp. Utilajele vor putea fi folosite și la lucrări precum cele de cosit sau greblat.
IRUM a lansat în 2018, noul tractor agricol românesc, după o pauză de mai bine de
10 ani, conceput și produs la Reghin, modelul TAGRO. Compania are peste 500 de

3

angajați, care lucrează în producție, dar și în
cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare
Tractoare Agricole și Forestiere IFOR. Compania din Reghin, fondată în urmă cu 67 de
ani, a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare,
în ultimele două decenii. IRUM Reghin are
un sistem integrat de producție, care include
departamente de turnătorie, debitare, tratament termic sau prelucrări mecanice cu comandă numerică.

Absolvenţii promoţiei 2020 pot beneficia de indemnizaţie de șomaj
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj în cuantum de 250 lei/ lună, pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în termen
de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.
“Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă
prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În cazul
absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la agenţiile teritoriale este de 60 de zile de la încheierea
cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal. Elevii care nu au situația școlară
încheiată la toate materiile, se pot înregistra
în evidentele agenției în termen de 60 de zile
de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverința eliberată
de instituția de învățământ. În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60
de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare începe de la
finalizarea studiilor anului terminal sau de la
data promovării examenului de licenţă (dacă
persoana promovează examenul de licenţă în
termen de 12 luni de la finalizarea studiilor)”

se arată într-un comunicat de presă transmis de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Mureş.
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiei ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:
– Carte de identitate;
– Actele de studii / Adeverință eliberată de la secretariatul institituției școlare care atestă
absolvirea;
- Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că
persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale
restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă (document ataşat).
Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă
sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau
acreditat în condiţiile legii.
“Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minim 16
ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea
forței de muncă și în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai
mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului
social de referință în vigoare la data încadrării (1500lei). Plata se efectuează în doua tranșe:
prima după încadrare și a doua după cele 12 luni” se mai arată în comunicatul transmis de
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureş.

Se distribuie a doua tranşă de pachete cu produse
de igienă
Cele 28.729 de pachete cu produse de igienă
de care beneficiază persoanele defavorizate din toate cele 102 localități ale județului
Mureș, în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
(POAD) 2020, tranșa a II-a, au fost livrate
către centrele de distribuire din județ în perioada 15-18 iunie 2020.
Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a
emis Ordinul nr. 217 din 19 iunie 2020 prin
care se stabilește calendarul de distribuire
a produselor de igienă furnizate în cadrul
POAD pentru perioada 22 iunie – 26 iulie
2020 (pentru listele inițiale) și perioada 27
iulie – 7 august 2020 (pentru liste suplimentare).
De asemenea, au fost emise ordine ale pre-

fectului pentru stabilirea măsurilor necesare
în vederea distribuirii produselor de igienă.
A fost constituit Grupul de lucru pentru derularea Programului Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate la nivelul judeţului
Mureş, s-au stabilit centre de distribuire a
produselor de igienă la nivelul unităților administrativ teritoriale și au fost nominalizate
persoanele care vor asigura distribuirea pachetelor la nivel local.
La Reghin sunt pregătite 950 de pachete, beneficiarii sunt cei cu ajutor social şi cei cu
alocaţie de susţinere a familiei. Distribuirea
pachetelor cu produse de igienă a început în
municipiul Reghin începând din data 25 iunie, la sediul RAGCL de pe strada Apalinei
nr. 93, de luni până joi de la 9:00 la ora 15:00,

iar vineri de la 9:00 la 13:00.
Conținutul unui pachet cu produse de igienă este următorul: periuță de dinți - 5 bucăți,
pastă de dinți - 300 ml, săpun lichid - 500 ml,
şampon copii - 800 ml, şampon adulți - 500
ml, detergent de rufe - 2700 grame.
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ÎNVĂŢĂMÂNT

Singura medie de zece din Reghin la Evaluarea Naţională obţinută de David Bîndilă

David Bîndilă „Citind îmi dezvolt o viziune modernă asupra
lumii şi lucrurilor”

Codruţa ROMANŢA

La Evaluarea Naţională din acest an, nouă elevi din judeţul Mureş au reuşit să obţină nota maximă. Printre aceştia se numără şi David Bîndilă, elev la Şcoala Gimnazială “Florea Bogdan” din
Reghin, singurul elev din municipiul nostru, care a reuşit în acest an să obţină nota zece. L-am invitat pe David să-mi răspundă la o serie de întrebări pentru a afla mai multe despre el. Cum se
simte acum elevul de zece şi care sunt planurile de viitor, aflăm în rândurile de mai jos:
perioada stării de urgenţă?
D.B.: O altă provocare la care am fost nevoit să îi fac faţă a
fost predarea – învăţarea online. Iată că abordarea orelor cu
ajutorul tehnologiei m-a ajutat să ating la Evaluarea Naţională nota maximă.
Rep.: Cu ce medie ai terminat gimnaziul?
D.B.: Media celor 4 ani de gimnaziu a fost 9.76.

David Bîndilă - singurul elev din Reghin, care a
obţinut media zece la Evaluarea Naţională
Rep.: Ai obţinut nota zece la Evaluarea Naţională. Cum te
simţi după această realizare? Te aşteptai la note maxime la
ambele materii?
David Bîndilă: După vederea notelor obţinute am simţit
o puternică stare de eliberare psihică. Am dedicat o foarte mare parte din timp pregătirii la română şi matematică
şi eram încrezător în cunoştinţele mele dobândite la aceste
discipline de examen. E drept că am aşteptat cu emoţii afişarea rezultatelor. Mă gândeam, după ce am văzut baremul
de corectare, că sunt aproape de nota maximă. Şi iată că s-au
adeverit aşteptările mele. Cu toate că am tratat cu şcepticism
primirea notei 10, m-am bucurat când am văzut că sunt printre cei 9 elevi din judeţul Mureş cu media 10.
Rep.: Cât timp ți-a ocupat pregătirea pentru examen? Ai
făcut și pregătire suplimentară ori ţi-au fost suficiente orele de la şcoală?
D.B.: În toată această perioadă m-am pregătit foarte mult.
Cu onestitate vă spun că am fost nevoit să abordez şi pregătirea suplimentară. Şi asta nu pentru că în cadrul instituţional
al şcolii pregătirea nu a fost suficientă, ci pentru liniştea mea
şi psihicul meu. Mi-am dorit astfel de rezultate încă din clasa
a V-a şi pentru asta m-am pregătit intens în ultimul an al
gimnaziului.
Rep.: Cum au fost pentru tine orele desfăşurate online în

Rep.:Care a fost cel mai mare sprijin al tău în această perioadă?
D.B.: Cel mai mare sprijin în această perioadă l-am avut în
părinţii mei. Pot să spun acum, cu certitudine, că datorită
lor am reuşit să trec peste această perioadă, că am reuşit să
mă concentrez la examen. Lor le dedic o parte din rezultatele
mele şi doresc să le mulţumesc pe această cale.
Rep.: Ce ţi-ai propus să faci mai departe? Am înţeles că
vrei să urmezi un liceu din capitală. Despre ce este vorba şi
de ce această alegere?
D.B.: Doresc să urmez cursurile liceale la Colegiul Naţional
„Gheorghe Lazăr” din capitală. Dorinţa de „a şti mai mult”
şi de dezvoltare pe plan intelectual m-au „condus” spre Bucureşti. Aici voi da peste contexte sociale mult mai complexe
decât cele din Reghin, dar şi de diferite mentalităţi umane.
Aşa voi fi pregătit mult mai bine pentru viaţă!
Rep.: Cum arată o zi de studiu din viaţa ta? Ce sacrificii
face un elev de nota zece?
D.B.: 3 – 4 ore pe zi le-am dedicat pregătirii intense la română şi matematică. Astfel mi-a fost răpită şi o altă pasiune de-a
mea: cititul. Mă pasionează cititul şi lectura şi, din dorinţa de
perfecţiune, doresc să aflu cât mai multe, din cât mai multe
domenii.
Rep.: Cum te-ai descrie?
D.B.: Încercând să nu mă autointitulez, mă văd un adolescent mult mai matur decât vârsta actuală şi cu toate cunoştinţele care să stea la baza unei gândiri raţionale. Mă ghidez
după conceptul de „bunăstare universală”, greu de expus în
societatea de astăzi, dar care mă conduce la atingerea unor
valori morale necesare evoluţiei personale şi profesionale.
Rep.: Care sunt pasiunile tale?

D.B.: Aşa cum am amintit anterior, cititul este pasiunea mea.
Citind îmi dezvolt o viziune modernă asupra lumii şi lucrurilor. Această pasiune, completată de materiile mele preferate, fizică şi chimie, sunt lucrurile care m-au împlinit, până în
prezent, în şcoală.
Rep.: Ştiu... Poate e devreme, dar care sunt planurile tale
de viitor? Unde te vezi peste câţiva ani şi de ce?
D.B.: Plănuiesc să urmez studii universitare în străinătate,
în domeniul fizicii, domeniu în care intenţionez să obţin şi
doctoratul.
Rep.: Ce îţi place să faci în timpul liber?
D.B.: În timpul meu liber, dezvolt mici „ipoteze” în domeniul fizicii.
Rep.: O carte preferată?
D.B.: Cartea preferată şi în care mă regăsesc cel mai mult
este „Gena egoistă” – The Selfish Gene – de autorul britanic
Richard Dawkins.

Patru elevi eliminaţi în judeţul Mureş pentru tentativă de fraudă la
Bacalaureat
În perioada 22 – 25 iunie elevii claselor a
XII-a au susţinut probele pentru examenul
de bacalaureat. În judeţul Mureş acestea s-au
desfăşurat în 32 de centre de examen.
La prima probă, cea de Limba şi Literatura
română desfăşurată în data de 22 iunie, au
fost prezenți 3660 candidați, iar 92 nu s-au
prezentat la examen. Un elev a fost eliminat
din sala de clasă pentru tentativă de fraudă.
Cei care au studiat într-o limbă a
minorităților naționale (maghiară sau ger-

mană), au susținut proba scrisă la disciplina
Limba și literatura maternă în data de 23 iunie. La această probă în judeţul Mureş s-au
prezentat 1039 candidați – 999 la limba maghiară și 40 candidați la limba germană. Un
număr de 21 candidați nu s-au prezentat la
această probă.
Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat – E)c), sesiunea iunie – iulie 2020 s-a desfăşurat în data de 24
iunie. Dintre cei 3785 de candidaţi înscrişi

(2720 la matematică, respectiv 1065 la Istorie), s-au prezentat 3649 candidați (2596 la
matematică și 1053 la istorie). Au absentat
136 candidați. Au fost eliminați pentru tentativă de fraudă 3 candidați. Aceștia nu vor mai
avea dreptul de a participa la următoarele
două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.
În data de 25 iunie s-a desfășurat ultima probă scrisă a examenului de Bacalaureat – E)d):
proba la alegere a profilului și specializării.
Astfel, dintre cei 3756 de candidaţi înscrişi

pentru susţinerea testului scris la una dintre cele 11 discipline, s-au prezentat 3615 de
candidaţi, iar 141 de candidaţi au absentat.
Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00.
Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în
intervalul orar 16:00 - 19:00 și pe data de 1
iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00.
Rezultatele finale vor fi anunțate duminică,
5 iulie.

Campania Umanitară „Ajută-mă să Ajut” pentru sinistrații din țară
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Persoane cu Dizabilități AEDOPS ROMÂNIA a
dat startul Campaniei Umanitare „Ajută-mă
să ajut” pentru strângerea de donații constând în alimente neperisabile, apă plată,
detergenți și dezinfectanți pentru sinistrații
din țară, care astăzi se confruntă cu probleme
grave din cauza precipitațiilor căzute în ultimele zile. Pachetele alimentare şi pachetele
igienice sunt pentru persoanele vulnerabile
aflate în izolare la domiciliu, fiind realizate în

limita resurselor disponibile şi în strânsă legătură cu autorităţile locale, ong-uri, fundaţii
şi instituţiile publice.
„Este momentul să ne implicăm şi să fim
responsabili pentru viitorul acestei ţări” a
afirmat Riccio Daniela, Preşedinte – director general Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Persoane cu Dizabilități AEDOPS
ROMÂNIA.
Nevoile urgente ale familiilor care trăiesc în
sărăcie extremă pe care Direcţia Generală

de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilităţi
Copii şi Adopţii AEDOPS ROMÂNIA le va
acoperi prin fondurile obţinute din donaţii
sunt: achiziţia de alimente de bază, bunuri de
strictă necesitate, medicamente şi produse de
igienă, dar şi plata chiriei, plata cheltuielilor
de întreţinere sau a utilităţilor.
„Copiii, tinerii şi familiile pe care le ajutăm
sunt cu atât mai expuse în faţa sărăciei extreme” a precizat Riccio Daniela.
Criza medicală cauzată de pandemia CO-

VID-19 este urmată de o criză umanitară,
cu efecte pe termen lung, de aceea AEDOPS
ROMÂNIA – Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Persoane cu Dizabilități AEDOPS
lansează campania umanitară „Ajută-mă să
ajut!”, pentru ajutorarea celor mai vulnerabili
dintre noi.
Cei care doresc să facă donaţii pot apela numărul de telefon 0722.70.70.22 sau la adresa
sediului din str. Popa Tatu nr. 78, Sector 1,
Bucureşti.

NR 155

5

SOCIAL

Inundaţiile au făcut ravagii în judeţul Mureş

Suseni
Luna iunie a fost o lună grea din punct de
vedere meteorologic pentru întreg judeţul
Mureş.

peste râul Gurghiu a fost rupt de
ape

Jumătate din comuna Suseni sub
ape

La câteva zile distanţă, toată Valea Gurghiului a fost sub cod roşu de ploi. Apele au ieşit
din matcă şi au provocat pagube în comunele Solovăstru, Gurghiu, Hodac şi Ibăneşti.
„De câteva zile avertizările meteo de cod
galben, portocaliu şi astăzi roșu ca urmare a cantităților mari de apă căzute în ultima vreme, au produs pagube însemnate în
toată țara. Din păcate şi în comuna noastră
ploaia a provocat pagube: podul de lemn de
la Solovăstru a cedat sub forța apei, alte câteva podețe de pe pâraie, câteva străzi spălate
de ape, beciuri la unele gospodării inundate,
drumuri de câmp distruse, culturi agricole
și fânațe inundate. Am intervenit şi astăzi
în teren pentru a diminua pe cât posibil pagubele cu angajații primăriei cu utilajele din
dotare: buldoexcavator, tractor cu remorcă,
plus două utilaje care au venit în sprijinul
nostru la solicitarea noastră. Am încercat să
răspundem tuturor solicitărilor cetăţenilor
în funcție de situație.
Dacă nu am reușit să rezolvăm chiar toate
problemele apărute suntem în continuare
prezenți și vom interveni dacă este necesar.
Din păcate sunt informații că va ploua în
continuare până miercuri… Sperăm că ce
a fost mai rău a trecut” a precizat primarul
comunei Solovăstru, Ilie Tătar Chirilă pe pagina de facebook a comunei.

Doar de o jumătate de oră de ploaie puternică a fost nevoie pentru ca jumătate din localitatea Suseni să se afle sub apă. Un fenomen
despre care locuitorii din Suseni spun că nu
l-au mai întâlnit. Peste 200 de gospodării
afectate şi multe forţe umane pentru a scoate
apa din curţile şi casele oamenilor. Nu doar
străzile laterale au fost afectate. Apa a ajuns
chiar şi pe drumul principal – DN 15 Reghin
– Topliţa. „S-a mai potolit ploaia şi apa începe să se retragă. E afectată partea de la Biserica Reformată spre Reghin. Sunt aproximativ
260 de gospodării afectate. A fost rupere de
nori spre pădure şi de acolo a venit spre sat,
a trecut peste drum pe care nu-l mai vedeai
de apă. La sediul primăriei apa a fost până la
ultima treaptă, a fost apă spre biserică, spre
şcoală. Aşteptăm să se mai retragă să putem
scoate apa din gospodării. Apa a intrat şi în
case, în partea de jos a satului sunt cel puţin
zece gospodării care aşteaptă să mergem cu
motopompele. Nu se mai vedea unde-i şantul, unde-i trotuarul” a declarat pentru Glasul Văilor, primarul comunei Suseni, Mircea
Mariş în ziua evenimentului.

La Solovăstru, podul de lemn

Codruţa ROMANŢA

Ibăneşti

Podul de la Solovăstru

La Ibăneşti - alunecări de teren
şi drumuri afectate de inundaţii

Inundaţii şi pagube au fost şi la Ibăneşti unde
din cauza apei şi a alunecărilor de teren, mai
multe drumuri asfaltate au fost distruse, iar
altele au fost blocate. „Toată comuna a fost
afectată astăzi de inundații, cele mai grave
probleme fiind în Pietroasa, Dulcea, Pripon,
Pârâu Mare, Macovești și Valea Iepii. Au fost
inundate zeci de hectare de terenuri agricole, grădini, beciuri și s-au produs alunecări

mari de teren și drum. Au fost afectate 40 de
curți, 24 de kilometri de drumuri de piatră și
18 tuburi și podețe au fost înfundate. Locuitorii comunei Ibăneşti ale căror gospodării
şi terenuri au fost afectate de inundaţii sunt
rugaţi să sune la 0265.538.300 – Primăria
Ibăneşti pentru realizarea unei evaluări a
pagubelor produse sâmbătă, 20 iunie” este
anunţul primarului din Ibăneşti, Dan Vasile
Dumitru.

NR 155

SOCIAL

Proiecte sociale aprobate la ședința Consiliului Județean Mureș
Consilierii județeni au aprobat un parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și toate
centrele de îngrijire, asistență, recuperare și
reabilitare din subordine în scopul depunerii
spre finanțare și implementarea în comun a
proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale
publice din județul Mureș cu echipamente
de protecție pentru creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19”. Proiectul va fi depus în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare pe un apel deschis în luna mai. Valoarea maximă eligibilă
pentru proiectele a căror solicitanți eligibili
sunt autoritățile publice locale, în parteneriat
cu furnizorii publici de servicii de asistență
socială din județ, este de 3 milioane de euro.
Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile eligibile este de 100%, nefiind
necesară cofinanțare/contribuție proprie din
partea beneficiarilor pentru cheltuielile eligibile. În baza acestui proiect pot fi decontate
și cheltuielile cu echipamente de protecție
efectuate până în prezent.
De asemenea, a fost aprobată participarea
Consiliului Județean Mureș ca partener al
proiectului cu finanțare europeană ”EDUC

Via Transilvanica,
traseu de 150 de
kilometri în județul
Mureș
Asociația Tășuleasa Social a invitat județul
Mureș de a fi partener în realizarea proiectului “VIA TRANSILVANICA”, proiect
care urmărește amenajarea unui drum
turistic și pelerinaj, unic în România. Via
Transilvanica va promova natura, istoria și
multiculturalitatea zonelor aparținând celor 10 județe pe care le străbate (Mehedinți,
Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu,
Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud
și Suceava). Va avea aproximativ 1000 km
și va lega Transilvania de Dunăre în zona
Drobeta Turnu Severin și cu Bucovina, respectiv Mănăstirea Putna. Până acum au
fost realizați 400 de km, urmând ca în perioada următoare, să mai fie dați în folosință
alți 240 de km în județele Mureș și Harghita.
În județul Mureș, traseul va avea aproximativ 150 km, trecând prin 15 localităţi
Brâncovenești, Ideciu de Jos, Solovăstru,
Gurghiu, Hodac, Ibănești, Chiheru de Jos,
Eremitu, Sovata , Vânători, Saschiz, Apold
, Albești, Sighișoara și Daneș.Consiliul
Județean Mureș va promova și va contribui
la sustenabilitatea pe termen lung a acestuia prin includerea în Planul de Dezvoltare
a Județului.

– Copiii nu se ”educă” singuri!”, alături de
Asociațiile Divers și Alpha Transilvană. Cererea de finanțare urmează să fie depusă în
cadrul apelului de finanțare Program pilot
de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.
Scopul proiectului este stimularea creșterii

performanței școlare în învățământul
preșcolar (3-6 ani), primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (1416 ani) pentru 270 de copii din județul Mureș
ai căror părinți sunt plecați în străinătate.
Perioada de implementare a proiectului este
de 30 de luni. Bugetul alocat Județului Mureș

6

prin proiect se propune a fi de 612.000 lei,
iar Consiliul Județean Mureș se angajează
să contribuie cu 12.240 lei, reprezentând 2%
din valoarea acestuia.
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Tu cum îți dorești să arate Municipiul Reghin în 2027?
Primăria Reghin a demarat studiul sociologic ce va sta la baza elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului
Reghin 2021-2027. Completează și tu chesti-

onarul: www.primariareghin.ro, www.sidureghin.ro
Dezvoltarea continuă
#Reghin2027

AICI
POATE FI
RECLAMA TA!

Activitate în cadrul proiectului: „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”, finanțat prin POCA
2014-2020.

EVENIMENT
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Sânzâienele - sărbătorite la Muzeul Etnografic din Reghin
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Codruţa ROMANŢA

An de an în data de 24 iunie sărbătorim Sânzâienele şi odată cu ele Ziua Universală a Iei. În acest an, Muzeul Etnografic “Anton Badea” din Reghin a marcat această zi printr-un eveniment mai
restrâns la care a invitat publicul interesat să facă o plimbare prin curtea muzeului, să viziteze căsuţele şi să împletească coroniţe.

“Această sărbătoare are loc undeva la mijlocul verii şi coincide cu finalizarea recoltelor
şi pregătirea pentru recoltare. Este o sărbătoare foarte veche care are rădăcini într-un
cult închinat zeităţii solare, care odată cu
apariţia agriculturii a căpătat valenţe agrare.
Este o sărbătoare de pe vremea când oamenii
credeau în mituri şi exista credinţa că plantele şi semănăturile au suflet. Noi în fiecare an
marcăm această zi. Este un dublu motiv de a
sărbători pentru că este şi ziua Universală a
Iei. Anul acesta, din cauza vremurilor pe care
le străbatem cu toţii, ne-am gândit la un program la care să avem întâlniri mai restrânse,
aşa că am invitat oamenii în intervalul orar
10.00 – 17.00 la muzeu. Împletim coroniţe, se pot vizita căsuţele” a declarat Roxana
Man, directorul Muzeului Etnografic “Anton
Badea” din Reghin.
Cei care au vizitat muzeul au putut admira
şi o expoziţie de picturi cu tematică tradiţia.
“Pictorii care le-au pictat au fost acum doi
ani de Sânzâiene, când am desfăşurat proiectul « Tradiţii pe Pânză » şi de atunci am
rămas cu 17 tablouri care au intrat în patrimoniul muzeului şi pe care în fiecare an de

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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Sânzâiene le scoatem pentru a le promova” a
menţionat Roxana Man.

Tradiţia trebuie dusă mai
departe
Emilia Sorlea din Pietriş – comuna Deda a
fost prezentă la Muzeul Etnografic unde a
povestit despre obiceiurile din tinereţe. “Eu
m-am măritat de tânără, la 15 ani. În familia
în care am ajuns era o femeie bătrână, care
ne-a învăţat toate obiceiurile. Ea ne spunea
că în ajunul de Sânzâiene se fac coroniţe din
flori de sânzâiene, care se aruncau pe casă.

Bunica ne spunea că la care-i pică coroniţa
de pe casă, acela moare. Eh... da’ de câte ori
a picat (coroniţa n.r.) şi uite că n-am murit. Şi-apoi se puneau coroniţe la grajd să
ferească animalele, la grădinuţă să nu vină
furtuna, vreme grea, să nu strice ce am pus
în pământ. În ziua de Sânzâiene, fetele tinere
duceau flori şi la biserică, şi-apoi îşi puneau
coroniţele pe cap, punându-şi dorinţe să vină
drăguţul, să vină peţitorii.
Ar fi foarte bine ca tradiţiile să se păstreze şi
să se ducă mai departe, că dacă se uită tradi-

ţiile şi portul popular nu mai suntem români
adevăraţi. Ar fi foarte bine să înveţe şi tinerii
cum se fac anumite lucruri, ce a fost mai demult. Trebuie să înveţe pentru că noi, generaţia mea, ne-om duce şi o să vină timpul să
înveţe şi nu mai au de la cine” mărturiseşte
Emilia Sorlea.
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De la viaţa de marinar la psihologie

Ioana Cheregi “Oricine își poate schimba viața când dorește, dar are
nevoie de curaj!”

Codruţa ROMANŢA

Astăzi aflăm povestea din spatele psihologului Ioana Cheregi. O femeie puternică, care înainte de a lua drumul psihologiei a cutreierat lumea la bordul unui vas de croazieră timp de zece ani pe
diferite poziţii în organizaţie.
Rep.: Să o luăm cu începutul... Înainte de
a deveni psiholog ați lucrat pe vas. Când şi
cum ați ajuns pe mare? Povestiți-mi despre
prima dată când ați plecat pe apă?
Ioana Cheregi: Când îți este destinat să urmezi un drum, ceva te duce spre el și totul
merge ca pe roate. Povestea începe așa....
Eram în autobuz în Cluj-Napoca pentru că
eu sunt clujeancă și m-am întâlnit cu un
coleg care tocmai se întorsese de pe vas, în
vacanță. Mă bătea gândul de mult să încerc o
astfel de aventură, dar îmi era frică deoarece
nu știam cât de sigur este că voi ajunge acolo
și care sunt condițiile de trai. Și ce să vezi...
Am primit răspunsul pe tavă de la colegul
meu, care mi-a spus totul despre viața de pe
vase și că dacă doresc, să trimit CV-ul unei
firme din Brașov care se ocupa de recrutare pe vase de croazieră. M-am dus acasă, am
trimis actele firmei și la o săptămână, am fost
rugată să mă prezint la interviu pentru primul meu loc de muncă, ca și maseuză-cosmeticiană (pentru că am calificări în aceste
domenii) la bordul vaselor Windstarcruises.
Oau... Nu îmi venea să cred... Într-o săptămână urma să mă îmbarc la Barcelona...Îmi
aduc aminte emoțiile pe care le-am simțit
când am urcat prima data pe vas... pfff... Şi
prima noapte pe un vas cu vele... Se mișca
din toate încheieturile, auzeam doar sunetul
valurilor care loveau vasul și... ancora. Dar
cu toate astea, experiența primei mele croaziere pe mare a fost de neuitat... Şi încet, încet am luat virusul mărilor! Odată ce îți intră
în vene greu mai scapi de el.
Rep.: De unde ați început? V-ați angajat direct pe funcţia de ofițer ori ați fost avansată
de pe altă funcţie?
I.C.: O... Nu... Am început ca și crew (maseuză-cosmeticiană). Făcem cam 14 masaje pe
zi, iar acest lucru a dus la extenuare fizică. Miau cedat două tendoane de la mâna dreaptă
și a trebui să fac ceva ca să rămân pentru că
nu eram pregătită să mă întorc acasă. Așa că
având și o calificare ca și contabilă am reușit
să trec prin concurs pe postul de Contabil al
marinarilor pe vase mai mari ale companiei Holland America Line, unde aveam grijă
de 1500-2000 de marinari. Mă ocupam de
partea de emigrare, deoarece în fiecare port
trebuia să pregătim acte, pașapoarte, vize și
multe alte lucruri, de îmbarcarea și debarcarea personalului, dar și a pasagerilor, salarii,
campanii umanitare și multe altele... Am
muncit mult, dar a meritat... Am văzut lumea
pe banii altora!

Pe mare în jurul lumii
Rep.: Pe unde v-au purtat valurile?
I.C. : Am văzut cam 40% din lume. Am pus
piciorul pe toate continentele lumii. Am fost
în cel mai nordic punct al lumii (North Cape,
Norvegia), iar după șase luni colindam apele
reci din Antarctica. Țin minte că prima mea
croazieră pe Holland America Line am început-o în Australia, la Melbourne - Noua Zeelandă - Papua Guineea-Filipine –Indonezia
- Hong Kong - Shanhai-Xiniang – Osaka –
Tokio – Kamciatka - Alaska. Nu e rău pentru
o primă croazieră, nu? În alte contracte am
navigat din Hawaii către America de Nord
și înapoi, apoi în toată Mediterana, Africa,
America de Sud, Asia, Europa de Nord…
Cam peste tot.
Rep.: Care vă erau atribuţiile pe vas?
I.C.: În general am avut grijă de marinari.
Primele mele poziții pe vas au fost ca și Crew

ericksoniană și hipnoză clinică, psihopedagogie specială, iar luna aceasta am terminat
formarea ca și specialist în tehnica comportamentului simulat-poligraf.
Oricine își poate schimba viața când dorește,
dar are nevoie de curaj! Eu cred că este mai
greu să trăiești o viață monotonă și plictisitoare decât să-ți iei viața în mâini și să faci o
schimbare.
Mie nu-mi place rutina... Îmi place să explorez, să descoper lucruri noi, destinații noi,
să-mi trăiesc efectiv viața care e prea scurtă
pentru a fi irosită. Dar, asta e mentalitatea
mea. Mie nu mi-e frică de necunoscut, caut
tot timpul ceva care să mă provoace să scot
ceea ce este cel mai bun în mine.

Ioana Cheregi a renunţat la viaţa pe mare şi a devenit psiholog
Purser, Emigration Officer, iar apoi am ajuns
Manager Resurse Umane.
Pe lângă marinari mai aveam și atribuții
legate de stingerea focului sau de salvare a
echipajului și al pasagerilor, fiind comandant
de barcă de salvare.
Rep.: Nu eraţi tot timpul pe mare... Ce făceaţi când vasul ajungea în port?
I.C.: Nu eram tot timpul pe mare…Eu una
cred că este cel mai minunat mod de a vedea lumea. Aproape în fiecare zi te trezești
într-un alt port, într-o altă țară. E fantastic.
Iei micul dejun în Italia și cina la Dubrovnik.
Ce poate fi mai minunat?
Când ajungea vasul în port și se putea coborî de pe el, vizitam locurile și întotdeauna
mergeam să mănânc cu localnicii pentru a
experimenta bucătăria fiecărei țări. Am fost
foarte privilegiată deoarece ca și ofițer putem
coborî de pe vas oricând doream.

Când viaţa îţi spune STOP...
Rep.: Dar decizia de a renunţa la marinărie? De ce v-ați întors pe uscat?
I.C.: Din păcate viața te ajută să spui STOP…
Mama mea suferea de cancer la plămâni, iar
când eram în Antarctica am sunat-o și m-a
rugat să vin acasă pentru că ea știe că moare…Așa că a trebuit să-mi dau demisia ca să
fiu alături de ea în ultimele clipe de viață. A
decedat după o săptămână. Mă bucur că am
putut fi cu ea până la sfârșit, așa nu am regrete și am putut avea o încheiere care m-a
ajutat să trec peste doliu.
Acum sunt mamă, soacră și bunică, lucru
care mă împlinește și mă face foarte fericită.
Rep.: Vă e dor de ceva din acea perioadă?
Vă lipseşte ceva ce nu aveți aici, pe uscat,
să zic aşa?
I.C.: Încă visez că sunt de multe ori pe vas...
Am iubit meseria de marinar și îmi lipsește
în fiecare zi. E o altă lume complet diferită
de cea de pe uscat. Acolo faci parte dintr-o
mare familie... Ești tot timpul în siguranță,
nu gătești, nu calci, nu faci de mâncare, nu
speli vase, haine, doar muncești, vizitezi și te
bucuri de mare și de plajele lumii. Un răsfăț
total. Sunt o norocoasă și-i mulțumesc lui
Dumnezeu că mi-a dat această șansă în viață.
Dar nu se întâmplă numai lucruri bune pe
vase. Am fost și în situații critice când era să
fim aruncați de valuri pe mal, când valurile
aveau 7 metri și credeam că nu o să mai pun
niciodată piciorul pe uscat, când au izbucnit
focuri în camera motoarelor și a trebuit să
le stingem, când am evacuat oameni cu elicopterul pentru că starea lor de sănătate era

foarte precară... Au fost și experiențe grele,
dar care m-au călit!

“Eu îi călăuzesc spre portul cel
mai sigur și mai primitor al
existenței lor”
Rep.: Din fiecare experienţă învăţăm
ceva... Puteți spune că ați învăţat ceva din
această experienţă?
I.C.: Am învățat să lupt pentru ceea ce-mi
doresc în viață, m-am educat să fiu disciplinată și perseverentă, să sar în valurile vieții,
să ies din furtunile pe care aceasta mi le
aduce. Să supraviețuiesc… Să cred în mine
și în potențialul meu. Am învățat să salvez
oameni, să-i îngijesc și să-i protejez, lucru
care mă ajută și în meseria mea de psiholog,
deoarece mulți oameni sunt în derivă, plutesc pe mările vieții lor și nu au o destinație,
iar eu îi călăuzesc spre portul cel mai sigur și
mai primitor al existenței lor.
Rep.: Cum a fost trecerea de la viaţa de ofiţer marin la cea de psiholog?
I.C.: Grea… Grea de tot. În 2012, după ce
mama mea a decedat, mi-am pierdut locul
de muncă pe vase și a trebuit să fac ceva cu
viața mea pe uscat… la Reghin. Am descoperit că nu prea făceam parte din această lume. Nu aveam mai nimic în comun cu
cei de pe uscat. Eu vorbeam depre mare,
porturi, aventură, iar ei vorbeau depre casă,
copii, soți, prietene. Mergeau în concedii…
Lucruri pământești…Eu eram extraterestrul.
Chiar așa mă simțeam, parcă veneam de pe
o altă planetă. Am suferit foarte mult și am
ales să mă retrag pentru o perioadă de 5 ani
la casa mea de la ţară din Glăjărie. Între timp,
am intrat la Facultatea de Psihologie din
Cluj-Napoca și încet, încet după vreo 7 ani,
am devenit pământeancă, dar cu jumătate de
suflet pe planeta ”MARE”.

Un nou drum - Facultate la 38 de
ani
Rep.: Sunteți un exemplu pentru femeile
din jurul dumneavoastră. Ați dovedit că
puteți face şi altceva după ce ați renunţat
la viaţa pe mare. Nu v-ați plafonat... Cum
ați decis să vă schimbați viaţa? De ce psiholog?
I.C.: M-aș bucura să fiu un exemplu pentru
toate acele femei care cred că de la o anumită
vârstă nu mai pot face nimic cu viața lor.
Eu am început facultatea de psihologie la
vârsta de 38 de ani, am urmat un master în
psihologie în terapii cognitive și comportamentale și multe școli de formare în terapie

Rep.: Cum v-ați descrie?
I.C.: Cred că e mai ușor să-i descriu pe
ceilalți... Sunt o persoană ambițioasă, puternică, organizată, perseverentă, onestă și
empatică. Știu să fiu sensibilă, dar pot fi și
autoritară atunci când situația o cere. Cred
că cele două meserii, cea de marinar și cea
de psiholog se completează una pe cealaltă și
îmi aduc foarte multe avantaje pe plan social
și personal.
Rep.: Dar nu ați stat pe loc...nu v-ați blocat
nici acum doar la meseria de psiholog, ci
ați ales să vă implicați în comunitate, susţinând diverse campanii...
I.C.: Împlicarea în comunitate am învățat-o
tot pe vase. Am participat la multe campanii
umanitare. Una dintre ele a fost de mare amploare în urma cutremurului din Haiti când
zeci de vase au trimis alimente pe care noi leam dus celor care aveau mare nevoie de ele.
A fost o muncă titanică, dar satisfacția a fost
pe măsură.
La Reghin am participat alături de câțiva
tineri minunați la campania de strângere
de fonduri pentru Eduard, vecinul meu de
numai 3 ani care suferea de o formă rară de
cancer și care acum, datorită solidarității și
iubirii față de aproape a celor din Reghin și
din împrejurimi, Eduard este bine și-și poate continua tratamentul. S-au strâns 350.000
Euro în doar 7 zile. Nu cred că cineva a mai
reușit o asemenea performanță!
Rep.: De ce schimbări are nevoie societatea
?
I.C.: Avem nevoie de oameni care iubesc oamenii și poporul român, de oameni care să
facă într-adevăr ceva pentru comunitate.
Reghinul poate fi un oraș de poveste, dar ne
trebuie cineva care să-și dorească să pună
Reghinul pe hartă, să facă din el un oraș primitor, unic și fericit. Se spune că dacă avem
un oraș fericit vom avea și oameni fericiți.
Din păcate, schimbările sunt prea lente și
prea rudimentare, e nevoie de o schimbare
puternică a infrastructurii rutiere, de reorganizare a parcurilor, de un spital modern, de
educație de calitate, nu de cârpeli.
Ști cum se spune : Omul sfințește locul!
Eu sper că la alegerile din septembrie, locuitorii Reghinului să aleagă o persoană educată, cu o viziune sănătoasă pentru oameni și
pentru acest oraș. Doamne ajută!
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„În paşi de dans prin viaţă” - prima carte a reghinencei
Ercsei Anna Maria

Codruţa ROMANŢA

Reghineanca Ercsei Anna Maria, plecată de ceva ani în Germania. Cu gândul la locul în care s-a născut şi crescut, a decis să-şi pună gândurile pe foaie. Toate acestea s-au transformat apoi într-o
carte. Despre cum a luat această decizie şi ce găsim în paginile cărţii de debut, aflăm în rândurile de mai jos:

Ercsei Anna Maria - autorul cărţii „În paşi de dans prin viaţă”
Rep.: Să o luăm cu începutul! Câteva lucruri despre dumneavoastră!
Ercsei Anna Maria: Sunt o fire foarte ambițioasa și muncitoare. Recent am obținut și certificarea internațională în domeniul resurselor umane din Marea Britanie și pot spune că
nu a fost tocmai ușor. Am fost prinsă cu lansarea cărții și inclusiv cu învățatul și pregătirea pentru examenul final.
A fost nevoie și de răbdare până mi-am primit actele pentru
a le trimite mai departe în Berlin, pentru că am fost acceptată
să îmi continui studiile în acest domeniu.
Rep.: Cum ai ajuns să locuiești în Germania?
E.A.M: Având în vedere că mama și sora mea sunt aici deja de
șapte ani, a fost o hotărâre luată împreună cu soțul meu și cu
restul familiei. În primul rând, ne-am gândit că fetița noastră va avea mult mai multe oportunități și posibilități aici, în
viitor.
Rep.: De unde pasiunea pentru scris?
E.A.M: Am fost influențată de profilul pe care l-am urmat, filologie română-engleză. Obișnuiam să particip la numeroase
concursuri în perioada în care eram liceană. Îmi plăceau provocările și le vedeam ca pe un antrenament aș putea spune, de
dinainte de examenele finale ce urma să le susțin. Participarea la concursuri ne ajută inclusiv la gestionarea emoțiilor și
nu în ultimul rând, la gestionarea timpului.
Rep.: Recent ați publicat o carte în format electronic. Cum
a prins viaţă această carte?
E.A.M: Da, pot spune că ideea mi-a venit undeva prin luna
februarie și m-am și apucat să o pun în aplicare. A fost multă,
multă muncă în spate și a fost o perioadă destul de aglomerată
pentru mine, dar frumoasă. Am stat și noaptea să muncesc
la ea.
Rep.: V-ați gândit şi la tipărirea ei? Să se simtă mirosul unei
cărţi proaspăt ieşite de la tipar?
E.A.M: Cartea este deja disponibilă în ambele formate. Inițial
nu aveam lucrul acesta în plan. Însă mi-am dat seama că
Amazonul îmi oferă această posibilitate şi atunci am optat și
pentru varianta fizică. Am și avut cereri pentru ea, și atunci
am luat decizia de a o publica și în format fizic. Avantajul este
că se poate comanda și online, atât în format fizic, cât și elec-

tronic.
Rep.: Ce vor descoperi cititorii în rândurile acestei cărţi?
E.A.M: Vor descoperi multe lucruri ce nici personajul nu le
descoperise până la momentul respectiv. Cartea surprinde
atât perioadele frumoase, cât și mai puțin frumoase ale vieții,
iar asta îi va face pe mulți să se regăsească în poveste.
Rep.: Putem spune că această carte este una autobiografică,
care vorbeşte despre dumneavoastră?
E.A.M: Da, așa este. Vorbește în mod special despre suișurile
și coborâșurile la care personajul a luat parte și despre cum a
reușit să nu se lase învins de rău.
Rep.: Cum ați ales titlul cărţii? Ați pornit direct de la titlu
ori abia pe parcursul scrierii l-ați stabilit?
E.A.M: Aveam deja de la bun început structura cărții. Am
pornit de la subtitlurile ei și încetul cu încetul, ideile au venit
de la sine. M-am reîntors de multe ori asupra ei și tot timpul
mai adăugam câte ceva.
Rep.: Cât timp ați lucrat la această carte? Aveți şi un copil..
Cum v-ați împărțit între viața de familie şi scris?
E.A.M: Aceeași întrebare mi-a pus-o și mama când a aflat.
Am lucrat patru luni, intens. Asta înseamnă stat până la cinci
dimineața, în timp ce dormea fetița mea. Mi-am dorit cartea în special pentru ea. Eu fiind prinsă cu multe participări
la concursuri, în perioada în care făceam dans sportiv, nu
aveam foarte mult timp liber, mai ales de citit. Trebuia să mă
împart între școală, învățat, concursuri și puținul timp liber
pe care îl aveam pentru a mi-l petrece cu familia. Cred că va
fi un mod foarte interesant pentru ea, să mă descopere citind.
Oricum, clar va veni ziua în care îmi va pune diverse între-

bări.
Ziua stăteam cu fetița, soțul la muncă fiind și nu am cerut
ajutorul nimănui decât dacă chiar a fost necesar. Trebuie să
vă spun faptul că nu a știut nimeni de carte în afara de nașa
mea, care m-a ajutat cu editarea ei, profesoară de limba si literatura română fiind.
Rep.: Cum s-a ales coperta?
E.A.M: Coperta am ales-o împreună cu artistul plastic căruia îi mulțumesc că a acceptat să colaborăm. Ne știm de mult
timp și fiind și foarte talentat, cred că am luat o decizie bună.
Rep.: Ce aşteptări aveți în urma publicării acestei cărţi?
E.A.M: Sincer, nu pot spune că am așteptări. Cred că vor fi
mulți foarte curioși să afle ce am mai făcut în ultima perioadă, mai ales că oarecum m-am rupt de cei de acasă, din cauza
faptului că sunt aici, în Germania.
Rep.: Ne putem aştepta pe viitor la o nouă lansare, o continuare a poveştii despre viaţa lui Bubu?
E.A.M: Sincer, nu știu. Având în vedere că mai am puțin timp
de stat cu fiica mea acasă, nu cred că va fi în viitorul apropiat.
Aș vrea să profit din plin de această perioadă, pentru că mi se
pare minunat să fiu cu ea când rostește primele ei cuvinte și
descoperă în același timp năzbâtiile.

„Într-o zi de martie din anul acesta, primesc un mesaj de la Ana, o bună prietenă, Bubu – cum o ştiu prietenii, despre faptul
că ea a scris o carte şi vrea să-i realizez o copertă. Am acceptat fără ezitări. Aşa am avut onoarea de a realiza o copertă de
carte, prima mea comandă de acest fel. Deoarece ştiam că ea de mică participa la concursuri de dans sportiv, am ales să o
pictez pe ea dansând la unul dintre concursurile pe care le avea. Ideea despre cum să fac coperta mi-a venit la un moment dat
în drum spre casă. Ca fundal, am ales să fac o textură de foiţă de aur. Ea era o fetiţă de aur pentru toţi ceilalţi din jurul ei, pe
care o iubeau fiindcă aşa i-a fost menit să îi fie viaţa. Atunci m-am gândit să ofer această imagine aurită, cu ea dansând. Coperta este pictată în format digital cu ajutorul unei tablete grafice, tehnica se numeşte - pictură digitală”spune artistul plastic,
Sebesi Mihaly.
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Final Campanie depunere cereri de plată 2020!
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș (APIA
Mureș) aduce la cunoștința opiniei publice
faptul că la data de 15 iunie 2020 s-a încheiat
Campania de depunere fără penalități a cererilor unice de plată aferentă anului 2020.
Astfel, în perioada 2 martie - 15 iunie 2020
au fost depuse un număr de 24.409 cereri
unice de plată pentru o suprafață de 261.431
hectare.
„La o analiză comparativă a datelor, se observă că față de anul anterior numărul cererilor

a scăzut cu 518 cereri, în timp ce suprafața
agricolă a crescut cu 3.430 hectare, ceea
ce demonstrează că fermierii sunt tot mai
conștienți de importanța comasării terenurilor pentru a crește productivitatea și competitivitatea pe piață. Și numărul fermierilor
considerați mari, adică cei care exploatează
peste 50 ha. a crescut la nivelul Centrului
Județean, de la 772 la 796, confirmând încă o
dată această tendință. Derulată în condițiile
atipice impuse de răspândirea pe teritoriul
României a epidemiei de Coronavirus, Cam-

pania 2020 de primire a cererilor unice de
plată a debutat la data de 2 martie, iar în intervalul 6 aprilie 2020 - 15 iunie 2020 aceasta s-a desfășurat exclusiv în mediul online,
pentru a proteja sănătatea salariaților APIA
și a beneficiarilor deopotrivă. Încă o dată,
APIA a demonstrat că este o instituție modernă, adaptată noilor tehnologii și că profesionalismul, forța și unitatea echipei sunt
cheia succesului, chiar și în circumstanțe
fără precedent, fiind capabilă să se adapteze
unor dificultăți administrative excepționale,

iar fermierii români au demonstrat că sunt
conectați la tehnologia actuală, care reprezintă viitorul unei agriculturi moderne. Precizăm că, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale în vigoare, Campania
de primire a cererilor unice de plată continuă timp de 25 de zile, după data de 15 iunie
2020, cu aplicarea de penalități de 1% pentru
fiecare zi de întârziere” precizează reprezentanţii APIA Mureş.

ANUNŢ: Decizia Etapei de evaluare iniţială

SC IRUM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MARIREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE A UTILAJELOR
AGRICOLE ŞI FORESTIERE – HALA PREGĂTIRE” propus a fi amplasat în municipiul Reghin, strada Axente Sever nr. 6, judeţul Mureş.
Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, din Târgu-Mureş, str. Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9.00 - 15.00 şi marţi - vineri între orele 9.00
-12.00, precum şi sediul titularului, SC IRUM SA, din Reghin, str. Axente Sever, nr. 6, în zilele de luni - vineri între orele 9:00 - 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Târgu-Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9.00 - 15.00 şi marţi - vineri între orele 9.00 - 12.00.
								
											
										

Director General Adjunct:
Ing. Petru Bejan

ANUNŢ: Elaborare a PUZ – Dezmembrare terenuri în vederea construirii
de locuinţe, situat pe strada Dedradului
Subsemnata Balazs Tunde Adel, cu domiciliul în judeţul Mureş, municipiul Reghin, str. Gării, nr. 121, invită publicul interesat să transmită
Pescuitul sportiv-recreativ pe Valea
observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal - Dezmembrare terenuri în vederea construirii de locuGurghiului
inţe, situat pe strada Dedradului, FN, ce va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Reghin, str. Petru Maior, nr. 41, începând cu data de
Sezonul de pescuit al păstrăvului indigen în 22.06.2020 pâna la 06.07.2020.
apele de munte administrate de R.N.P.Romsilva
este deschis în perioada 1 aprilie 2020 – 30
septembrie 2020.
Taxa pentru pescuit:
- 20 lei / zi
- 60 lei / 7zile
- 120 lei / lună
- 250 lei / sezon
Vând casă cu mansardă în Reghin, zona centrală şi liniştită.
Casa este compusă din 4 dormitoare, 2 livinguri, 2 băi, hol, bucătărie, cămară, balcon.
Casa dispune de beci mare şi dependinţe în
curte + o grădină de vară individuală. C.T. gaz
în garanţie, instalaţie curent nouă, canalizare
nouă.
Curtea este comună.
Informaţii la telefon: 0754 925 013
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