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Programarea online – un nou serviciu electronic, la dispoziţia contribuabililor
Ministerul Finanțelor Publice, prin Centrul Național pentru Informații Financiare,
și ANAF au colaborat la dezvoltarea și implementarea unui nou serviciu electronic,
Programarea online, prin intermediul căruia
contribuabilii se pot programa online pentru
întâlnirea cu un inspector fiscal.
Serviciul de programări online este o disponibil pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Servicii online, poziția 5, unde contribuabilii se
pot programa atât pentru întâlnirea cu un
inspector ANAF, cât și pentru identificarea
vizuală on-line în vederea aprobării înregistrării în Spațiul Privat Virtual. De asemenea,
serviciul este disponibil și în Spațiul Privat
Virtual. Pentru o scurtă perioadă de timp
serviciul a fost în faza de testare, la DGRFP
Galați, iar rezultatele proiectului pilot au de-

terminat stabilirea oportunității extinderii
acestuia.
Astfel, contribuabilii persoane fizice și persoane juridice se pot programa on-line la sediile Administrațiilor Județene ale Finanțelor
Publice și la Administrațiile Sectoarelor 1 – 6
ale Finanțelor Publice.
Contribuabilii, în funcţie de problematica
fiscală, vor fi primiți de funcționari fiscali în
funcție de domeniul selectat, personal care
aparține următoarelor structuri din cadrul
unităţilor fiscale: declaraţii fiscale persoane
fizice; declaraţii fiscale persoane juridice; evidenţă pe plătitor persoane fizice; evidenţă pe
plătitor persoane juridice; avize şi autorizaţii
(case de marcat); executare silită persoane fizice; executare silită persoane juridice; cazier
fiscal; asistenţă contribuabili; evitarea dublei

impuneri.
“Serviciul de programare online este pus la
dispoziţia contribuabililor pentru aspecte
ce nu necesită timp îndelungat de soluţionare, timpul alocat fiecărei programări fiind
de maximum 30 de minute. În cazul în care
contribuabilii întârzie sau nu se prezintă
conform programării, aceştia vor fi preluaţi
în limita timpului ce le-a fost alocat (în intervalul celor 30 de minute, conform programării).
Având în vedere contextul pandemic, accesul
contribuabililor va fi permis numai după ce
s-a efectuat operaţiunea de termometrizare
şi doar dacă aceştia poartă mască de protecţie, care să acopere gura şi nasul. În situaţia
în care contribuabilii nu îndeplinesc aceste condiţii vor fi informaţi că întâlnirea se

anulează şi că este necesară reprogramarea
acesteia cu respectarea condiţiilor mai sus
menţionate.
Precizăm că, pentru primirea contribuabililor pe bază de programare, în incinta
unităților fiscale sunt amenajate încăperi dedicate, de regulă în apropierea punctelor de
acces în sedii, astfel încât să se limiteze pe cât
posibil contactul dintre vizitatori şi personalul ANAF. De asemenea, la nivelul fiecarui
sediu ANAF au fost organizate sensuri de
intrare/ieşire dedicate acestor spaţii, precum
şi montarea de indicatoare privind păstrarea
distanţei de doi metri” se arată într-un comunicat de presă emis de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală.
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Compartimentul Primiri Urgenţe de la Reghin a fost inaugurat

Codruţa ROMANŢA

Începând cu data de 5 august este funcţional noul Compartiment de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal „Eugen Nicoară” din Reghin, un proiect aşteptat cu ardoare de toată lumea:
administraţie locală, personalul spitalului cât şi de pacienţi.
Este vorba de o investiţie din bugetul local, cu o valoare de aproximativ 1.500.000 de lei, din care doar construcţia a costat un milion de lei, restul sumelor fiind alocate pentru dotări şi achiziţionarea de echipamente.

Acest compartiment de primiri urgenţe vine
în sprijinul tuturor pacienţilor din Reghin,
dar şi a celor din comunele limitrofe municipiului, pe care spitalul le deserveşte, fiind un
spaţiu generos de 300 de metri pătraţi, comparativ cu vechea locaţie.
Este o investiţie în sănătate care a fost atât de
necesară având în vedere faptul că în vechiul
CPU medicii îşi desfăşurau activitatea întrun spaţiu impropriu. Locaţia fostului CPU
va fi alocată altor activităţi din spital.

Un spaţiu care corespunde
nevoilor
“Am aşteptat de mult această zi, mai precis
din 2017 când am pus bazele acestui proiect
şi am început cu o sumă de 800 de mii de
lei, gândidu-ne ce uşor scăpăm, dar am ajuns
la peste un milion şi jumătate, ţinând cont
de dotările care s-au făcut, clădirea este nouă
pentru o medicină performantă. Dotările
sunt de ultimă generaţie necesare pentru
medicină performantă. Avem doctori şi cadre medicale de specialitate, care nu ne-au
dezamăgit merită atât dânşii, cât şi pacienţii,

ţinând cont că sunt peste o sută de mii de
locuitori pe care spitalul municipal îi deserveşte. Această investiţie era necesară, nu am
avut nicio problemă în alocarea sumelor, colegii mei, indiferent de culoarea politică au
fost de acord.
Ţinând cont că avem peste 24 de mii de pacienţi anual este necesar să fie un spaţiu generos. Dacă până acum aveam patru paturi,
acum avem zece, ceea ce înseamnă că pacienţii nu o să mai stea înghesuiţi să-şi aştepte
rândul pentru a se elibera un pat.
Trebuie să specific un aspect important. Faptul că această investiţie, fiind începută din
2017 şi terminată acum, nu are nicio legătură cu campania electorală. Abia acum au fost
terminate lucrările.
Am fost nevoiţi să facem o asemenea investiţie pentru că spitalul este în proces de retrocedare şi sunt interzise investiţiile în clădirea
pe care o avem în folosinţă şi trebuia să facem o clădire care să fie aproape de celelalte
secţii pentru a nu purta pacienţii.
Faptul că nu l-am putut inaugura anul trecut a fost oarecum pentru noi un avantaj în
perioada stării de urgenţă pentru că o parte
din această clădire a fost folosită pentru trierea bolnavilor. Această investiţie, cât şi computerul tomograf, relaxează activitatea de la

Târgu-Mureş pentru că putem să rezolvăm
mult mai multe cazuri datorită dotărilor pe
care acum le avem” a declarat primarul municipiului Reghin, Maria Precup.

Personal dedicat
“Am preluat conducerea acestui spital anul
trecut, în 3 mai. Atunci era un simplu planşeu de beton în această locaţie. În acest interval de timp s-a realizat construcţia modulară
şi s-au realizat dotările. Am avut tot sprijinul consiliului local şi al doamnei primar,
necondiţionat. Ne-au ajutat să achiziţionăm
echipamente şi toate dotările sunt performante, de ultimă generaţie. Sper ca pacienţii
să fie mulţumiţi. Personalul nostru este un
personal dedicat. Sperăm să realizăm lucruri
frumoase în această locaţie.
Este foarte important că avem condiţii optime aici, în această locaţie, unde avem sistem
de ventilaţie cu filtre hepa, avem instalaţii
de oxigen, pacienţii noştri beneficiază de tot
suportul de care au nevoie. Anul trecut am
achiziţionat cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii un computer tomograf pentru care a
fost reabilitată centrala termică a spitalului şi
în două săptămâni vom reuşi să inaugurăm

şi acea clădire“ a spus Emilia Marcoci, directorul Spitalul.
Acest nou spaţiu de primiri urgenţe aduce
bucurie şi în rândul cadrelor medicale, care
se arată mulţumite de modul în care îşi pot
acum desfăşura activitatea.
“Este un proiect de mult aşteptat şi un spaţiu care corespunde unităţilor de primiri urgenţe. Avem sală de aşteptare a pacienţilor,
spaţiu de triaj, spaţiu de ghipsare, spaţiu de
igienizare/deparazitare, cameră de reanimare unde pacienţii de urgenţă gradul O vor intra direct şi acolo vor fi monitorizaţi, supravegheaţi. Avem spaţiu de evaluare şi tratare
imediată pentru pacienţii de cod galben, verde, spaţiu de urgenţă minore, avem defibrilator, tărgi noi, avem ecograf cu trei sonde,
grupuri sanitare separat pentru pacienţi şi
personal, concret avem un spaţiu care corespunde din toate puctele de vedere, aparatura,
dotările necesare şi condiţiile pentru desfăşurarea actului medical. Avem cinci linii de
gardă, cinci medici specialişti în medicină de
urgenţă” a precizat Dabija Anatolie, medic
specialist urgenţă.

A fost votat proiectul de reabilitare a Cinematografului
“Patria” din Reghin
După lungi aşteptări, multe piedici şi drumuri de la Reghin la Bucureşti pentru semnături, aprobări şi modificări a avut loc şedința Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Lucrărilor
Publice care face proiectul Cinematografului Patria să ajungă la un alt nivel.

Concret, din data de 6 august, proiectul de
reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Cinematografului Patria a fost votat în
cadrul şedinţei mai sus amintită. Urmează
semnarea contractului și predarea amplasamentului către Compania Națională de
Investiții în vederea pregătirii licitaţiei.
Proiectul are o valoare de 11 milioane şi jumătate de lei cu tva, iar reabilitarea acestuia
este finanţată de Compania Naţională de In-

vestiţii, municipiul Reghin având o cofinanţare în valoare de aproape 800 de mii de lei.
”Astăzi, am întinerit 10 ani! De puțin timp,
s-a încheiat ședința Consiliului TehnicoEconomic al Ministerului Lucrărilor Publice
la care am participat alături de arhitectul șef
şi Cinematograful din Reghin se reabilitează!
Cinematograful! Proiect de care atunci când
ne-am apucat știam că nu va fi ușor să îl facem, iar calea va fi anevoioasă. Proiect pe

care însă ni l-am dorit atât de mult pentru
Reghin, încât știam că o să luptăm pentru el
până la capăt! Și am reușit!
Urcând scările să ajung la sala de ședință,
mi-am amintit de câte ori le-am urcat, pentru același obiectiv: cinematograful. Și mi
i-am derulat în minte pe toți cei care m-au
ajutat - unii dintre ei urcând scările alături
de mine - să ajung azi, aici: colegii mei Cristi
și Adriana care au scris și susținut la început
proiectul, apoi Natalia care l-a preluat și pe
care am înnebunit-o cu el, Crina care a scris
la proiect și l-a susținut alături de mine atât
la întâlnirile de la CNI cât și în comisia de
la minister și care, de fiecare dată când apăreau noi schimbări și cerințe și eu eram sătulă de piedici și dezamăgită că nu avansăm
mai repede, îmi punea zâmbetul pe față: “O
să dureze mai mult decât am crezut noi, dar
se va realiza. Facem ce modificări ne solicită
și o să vezi că o să reușești să-ți ții promisiunea”. Și a avut dreptate (deși de cele mai
multe ori mă enervează când trebuie să îi
dau dreptate, azi mă bucur); Dorin, care e

pentru a treia oară lângă mine în susținerea
proiectului la București, Mirela și toți colegii din primărie care au înțeles că cinematograful reprezintă o prioritate și s-au mobilizat ca atare, proiectanții și consultanții
pe proiect, profesioniștii de la CNI și din
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației care au făcut tot ce a ținut de
ei pentru ca acest proiect să primească undă
verde. Mulțumesc tuturor!
Am intrat azi în ședință știind că am făcut
tot ce a ținut de mine și de noi ca proiectul
să fie cât mai bun și să fie aprobat. Am intrat
azi în ședință cu gândul - pe care mi-l repet
înainte de fiecare încercare grea -“Ce-a vrea
Dumnezeu!”
Și Dumnezeu, în această zi de Sfântă și Mare
Sărbătoare, a vrut și ne-a ajutat! Așa cum o
face de fiecare dată! Slavă Lui!” a fost mesajul postat de primarul municipiului Reghin,
Maria Precup, pe pagina de facebook.
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Dumitrița Gliga. Managerul discret intră la Președinție!
Din anii copilăriei, Dumitrița Gliga a fost educată cu respect pentru muncă. Temeinic, mai târziu tânăra și-a șlefuit mintea, fiind absolventă a trei facultăți, s-a implicat discret în viața politică
și a continuat să muncească disciplinat și neobosit. Astăzi este propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș și are toate atuurile pentru a
conduce cu succes autoritatea județeană.
Dumitrița Gliga s-a aplecat serioasă asupra
studiului încă de mică, astfel că nu miră pe
nimeni că a absolvit, în 1998, profilul Informatică la Grupul Școlar ”Petru Maior” din
Reghin, și apoi trei facultăți și câteva cursuri
postuniversitare.
”M-am hotărât, după absolvirea liceului, să
urmez ambele facultăți la care am fost admisă - Drept la Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca și Facultatea de Științe
Politice și Administrație Publică – Jurnalistică la Universitatea ”Babeș Bolyai” din ClujNapoca la zi. Din anul al doilea am întrerupt
Dreptul și am făcut anii 2 și 3 la zi, la Jurnalistică, într-un singur an, deoarece aveam
media peste 9,50 și recomandarea unui professor universitar. Am terminat cei 4 ani la
Facultatea de Jurnalistică, am continuat și
Dreptul pe care l-am absolvit cu nota 10 la
licență”, rememorează Dumitrița Gliga, care
s-a înscris apoi la Școala Națională de Științe
Politice și Administrative – Studii academice
postuniversitare ”Comunicare și Relații Publice”, unde a urmat cursuri postuniversitare
de 2 ani și jumătate, absolvite în 2010.
În paralel cu activitatea de studentă,
Dumitrița Gliga a lucrat la Studioul Teritorial Radio Târgu Mureș și la Firmele Gliga, ca
director de marketing.
În 2013, Dumitrița Gliga a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul
Universității ”Petru Maior” din Târgu
Mureș, iar în 2017 un program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă la
Universitatea Națională de Apărare ”Carol
I” București - Colegiul Național de Apărare/
Departamentul pentru studii de securitate și

leadership.

Cu drag de muncă
Dincolo de respect pentru studiu, Dumitrița
a fost educată cu respect față de muncă. Elevă fiind în clasa a VI-a, ea lucra la Firmele
Gliga, pe perioada vacanțelor de vară, în atelierul de șlefuit, unde avea program de la ora
7 dimineață până la amiază, ocupându-se și
de corespondența externă a Firmelor Gliga
și, ulterior, de partea de marketing, participări la evenimente internaționale și chiar
relațiile cu toți clienții. Astăzi, își desfășoară
activitatea neobosită încât te întrebi când
mai are timp liber și când mai doarme?
”Coordonez în continuare activitatea de
marketing, mă ocup de tot ce ține de problemele juridice în cadrul Firmelor Gliga,
pe parte de agricultură mă ocup de fermele
din cadrul Gliga Companies, avem o fermă
pomicolă și două ferme zootehnice, lucrăm
circa 1.000 de hectare de teren. Avem 15 hectare de viță de vie, producem vinul Colyna
Transilvania. Practic, sunt singurele dealuri
cu vie din Reghin și păstrăm vița-de-vie veche, așa cum am cumpărat-o. Am plantat, de
asemenea, circa 40 de hectare de pomi fructiferi noi, meri și pruni. Totodată, producem
și îmbuteliem suc de mere pasteurizat, 100%
natural”, explică Dumitrița Gliga. Aceasta coordonează, de asemenea, activitatea
Asociațiilor de vânătoare Genesis și Ecosilva
care gestionează trei fonduri cinegetice din
județul Mureș.
Ar mai fi de amintit că an de an, Dumitrița
s-a ocupat și de organizarea cu succes a evenimentului Balul Însuraților.
Dacă aveați impresia că aici se sfârșește activitatea Dumitriței Gliga, vă înșelați pentru

că, din 1999, este implicată și în activitatea
de marketing sportiv, în domeniul dansului
sportiv, organizând numeroase competiții
naționale, europene și internaționale, iar din
2008 s-a ocupat de primele acțiuni de marketing electoral. Atunci a coordonat campania tatălui său, Vasile Gliga, la alegerile parlamentare.
”A fost o echipă de circa 100 de persoane. Au
urmat alte campanii electorale pentru alegerile parlamentare, în anii 2012 și 2016, pe
care le-am coordonat”, a precizat Dumitrița
Gliga, care s-a înscris oficial în PSD în anul
2019. Este coordinator al Departamentului
pentru Afaceri Externe al PSD pe jud. Mureș.
în cadrul organizației Reghin. Campaniile
coordonate în anii 2008, 2012 și 2016 s-au
încheiat cu succes pentru candidații PSD.

Membru al delegației PAM la
Washington DC
Fiind absolventă de Drept, Dumitrița Gliga
a dezvoltat o pasiune pentru aprofundarea
procesului legislativ din România având calitatea de colaborator extern, neremunerat,
al Senatului României și, mai nou, pentru
diplomație. ”
Am dezvoltat în timp relații personale cu
personalități din domeniul politicii și chiar
diplomației internaționale care aflându-se în
vizită în Reghin vizitau și fabrica noastră de
instrumente muzicale. Am participat la mai
multe delegații internaționale la care am avut
acces, unde ne-am întâlnit cu oameni pe care
îi cunoșteam și care ne-au ajutat să intrăm
în lumea bună a diplomației. Am avut prilejul să îl întâlnesc pe secretarul general al
Internaționalei Socialiste, și am participat, în
octombrie 2019, la o delegație la Washington
DC, în calitate de colaborator al Adunării
Parlamentare a Mediteranei (PAM - n.r.) fiind apreciată ca fiind singurul membru PAM
care activează intens fără să am calitatea de
demnitar”, completează Dumitrița Gliga.

Dumitriţa Gliga alături de dr. Victoria
Coates, directorul responsabil pentru
Orientul Mijlociu în cadrul Consiliului
Naţional SUA de Securitate al
Administraţiei Prezindenţiale

Împreună cu David Burns, asistent adjunct
principal al procurorului general
responsabil pentru Divizia de Siguranţă
Naţională din cadrul Departamentului de
Justiţie al Statelor Unite ale Americii

”Candidez la președinția Consiliului Județean Mureș deoarece consider că am
voința necesară, puterea de muncă și cunoștințele pentru a face ca județul Mureș
să se dezvolte, să se deschidă spre alte județe ale țării, chiar spre Europa, și să își
obțină locul pe care îl merită pe harta României. De asemenea, datorită domeniilor în care am lucrat până acum cunosc multe probleme cu care se confruntă
oamenii, fie tineri sau vârstnici, fie din mediul rural sau urban, și știu și ce își
doresc pentru județul Mureș. Datorită proiectelor în care am fost implicată până
acum am dovedit că nu există ”nu se poate” și că se poate face performanță pe
plan local, național și internațional”, Dumitrița Gliga
Discuţii cu Luis Ayala, secretar general al
Internaţionalei Socialiste

Prima Cupă Europeană la Dans Sportiv din România a fost organizată de Dumitriţa Gliga
la Târgu Mureş, în 2011 cu peste 1000 de sportivi participanţi şi sala arhiplină

Vizită în tabăra de refugiați sirieni, de la Gaziantep, Turcia, la graniţa cu Siria
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S-a deschis Centrul de Informare Turistică a județului Mureș
Începând din data de 21 august 2020, turiștii care vizitează municipiul Târgu-Mureș vor avea la dispoziție un centru de informare turistică modern. Centrul de Informare Turistică a județului
Mureș a fost amenajat de către Consiliul Județean Mureș și Asociația Visit Mureș la parterul Palatului Culturii, cel mai vizitat obiectiv turistic din Târgu-Mureș.
Turiștii vor beneficia în cadrul Centrului de servicii de informare specifice, respectiv informații despre principalele obiective turistice din județ, trasee recomandate pentru diferite tipuri de turism
activ, cultural, religios, balnear sau de agrement, precum și date legate de oportunitățile de cazare și servire a mesei. Informațiile vor fi oferite de reprezentanții Asociației Visit Mureș, în mai multe
limbi, dar turiștii vor avea și posibilitatea de a consulta materiale informative puse la dispoziție de birourile de informare turistică din județ.

De asemenea, va exista posibilitatea consultării hărții interactive a județului Mureș prin
info-kiosk-ul montat în cadrul centrului, iar
cei care doresc vor putea descărca aplicația
Visit Mureș pentru a avea la dispoziție
informații în timp real despre zonele pe care
le vizitează.
La evenimentul de deschidere, președintele
Consiliului Județean Mureș, a vorbit despre
importanța promovării turistice a județului.
”Astăzi am finalizat un alt obiectiv important, deschiderea la Târgu-Mureș a unui
Centru de Informare Turistică în care
turiștii pot obține informații nu numai despre municipiul reședință, ci despre întreg
județul Mureș. Promovarea turismului a
fost una dintre prioritățile ultimilor patru
ani, primul pas fiind reluarea participării
reprezentanților Consiliului Județean Mureș
la târgurile de specialitate și crearea unei
Asociații care să gestioneze coerent acest domeniu. Consider că acești primi pași au fost
esențiali, județul Mureș este de patru ani o
prezență constantă la evenimentele de profil,
iar Asociația a reușit să dezvolte o aplicație
și un site de promovare turistică a județului”,
a spus Péter Ferenc, președintele Consiliului
Județean Mureș.
Acesta a subliniat că proiectele legate de dezvoltarea turismului vor continua.
”Județul Mureș are o mulțime de atracții
turistice, dar promovarea acestora nu este
suficient. Următoarele planuri vizează dez-

voltarea infrastructurii turistice. De curând
a fost inaugurat traseul Via Transilvanica din
județul Mureș și am făcut primele demersuri
administrative pentru a dezvolta două trasee
pentru biciclete, unul pe Valea Nirajului și
celălalt în zona de câmpie”, a declarat Péter
Ferenc.
”Acest Centru este important deoarece începând de azi, turiștii pot obține informații
direct de la angajații noștri și nu doar prin
aplicații online. Deși din cauza pandemiei
turismul internațional nu este favorizat, trebuie să se pună accent pe turismul intern,
ceea ce reprezintă o provocare, în sensul că
trebuie să le arătăm concetățenilor noștri
care sunt valorile județului. Eu îi invit pe toți
locuitorii județului și nu numai, să descopere
atracțiile zonei noastre și îi asigur că pot găsi
informații noi și interesante despre locuri
pe care nu le cunoșteau până acum”, a spus
managerul Asociației Visit Mureș, Szőcs Levente. Acesta a făcut un apel către operatorii
și proprietarii de obiective turistice în județ
care doresc să fie promovați în cadrul Centrului să contacteze asociația pentru ca materialele lor de promovare să poată ajunge mai
ușor la turiști.
Alături de Consiliul Județean Mureș, membrii fondatori ai Asociației sunt Muzeul
Județean Mureș și Serviciul Salvamont-Salvaspeo.
Directorul Muzeului Județean Mureș, Soós
Zoltán, a subliniat importanța diseminării

informațiilor către turiști.
”Este un Centru foarte important pentru județ și pentru oraș, pentru diseminarea informației. Județul nostru are câteva
atracții bine cunoscute la nivel național și
internațional, cum sunt Sovata, Sighișoara,
dar cred că este important ca și Târgu-Mureș
să fie mai bine cunoscut ca destinație turistică și pentru asta trebuie să avem o strategie
bine gândită. Târgu-Mureș trebuie să devină,
cât mai curând, o destinație preferată pentru
city-break! Avem un potențial turistic deosebit, prin bogăția patrimoniului cultural,
prin serviciile medicale de excepție, precum
și zonele comerciale impresionante. Exploatarea inteligentă a acestor resurse ar stimula
turismul local. Centrul de Informare Turistică a fost finanțat de CJ Mureș și realizat de
echipa Muzeului Județean și Visit Mureș, iar
lucrările au fost realizate de firme locale. Am
integrat piese de mobilier din mobilierul Palatului, în stil Art Deco și Art Noveau pentru

că dorim să arătăm tuturor aceste obiecte reprezentative pentru cultura noastră”, a declarat Soós Zoltán.
Șeful serviciului Salvamont-Salvaspeo Mureș
a explicat că în cadrul centrului, turiștii vor
primi informații despre traseele montane
din județ și recomandări legate de punctele
de Salvamont și de prim ajutor amplasate
pe acestea. „Membrii Salvamont verifică și
întrețin traseele și marcajele aferente pentru
ca turiștii să poată face drumeții în condiții
de siguranță. Vom păstra o comunicare permanentă cu colegii noștri de la Visit Mureș
pentru a-i informa cu privire la eventualele atenționări legate de condițiile meteo de
pe trasee astfel încât aceștia să poată sfătui
turiștii când și cum pot porni în drumeție în
siguranță”, a spus Kovács Róbert.
Turiștii vor putea obține informații de la
Centrul de Informare Turistică a județului
Mureș în fiecare zi a săptămânii în intervalul
orar 9.00-17.00.

Personal medical de la spitalul din Reghin detaşat la
ordin la Târgu-Mureş

Conducerea Spitalului Municipal „Dr. Eugen
Nicoară” Reghin a anunţat în data de 5 august cu ocazia inaugurării Compartimentului de Primiri Urgenţe faptul că a fost detaşat
la ordin personal medical din cadrul Spitalului din Reghin la Spitalul din Târgu-Mureş.

Astfel de ordine au fost emise la nivel naţional pentru detaşarea cadrelor medicale în
unităţile sanitare implicate în lupta anti-covid şi vin în contextul în care este semnalată
tot mai des o lipsă de personal în spitalele din
ţară. La nivel naţional s-a făcut apel la volun-

tariat, însă răspunsul nu a fost cel aşteptat,
astfel încât a fost nevoie să fie aplicată detaşarea personalului medical la ordin.
„13 persoane au fost dirijate prin Ordinul
comandantului acţiunii, doctorul Raed Arafat, la Târgu-Mureş. A trebuit să trimitem 13
cadre, 7 asistente şi 5 infirmieri din secţia de
boli interne. De asemenea este detaşată acolo
şi doamna doctor Amalia Bunuş, medic primar boli interne. Pentru noi reprezintă un
efort pentru că a trebuit să dirijăm personal
din alte secţii care să lucreze în secţia de boli
interne pe care nu putem să o închidem din
lipsă de personal. Cadrele medii, cadrele sanitare auxiliare nu vor mai avea concediu în
luna august. Nu am avut ce să fac pentru că
nu putem bloca activitatea spitalului nostru”
a precizat Emilia Marcoci, directorul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din
Reghin.
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“Mure de Glăjărie” plantaţia familiei Cioloca

Aproape de satul Glăjărie aparţinător comunei Gurghiu, departe de aglomeraţia urbană,
se află satul Fundoaia. Un sat mic, unde cei
care mai locuiesc aici sunt atât de legaţi de natură, contopiţi cu pământul care le oferă roadele pe care le pun pe masă.
Aici, am descoperit recent o plantaţie de
mure lucrată în familie, o plantaţie din soiul
ThornFree, dar şi un soi mai tomnatic. Soiul ThornFree este unul cu producţie mare la
hectar, rezistent la boli şi la temperaturi foarte mici, care are nevoie de susţinere, fiind un
soi cu lăstari ce depăşesc 3 metri. Fructele
rezultate din acest soi sunt mari, având un
gust dulce dacă sunt culese la momentul potrivit, când acestea sunt coapte, şi nu în prag
de coacere.

Începuturi…

După separarea de soţ, Maria Cioloca a continuat să aibă grijă de cei doi copii, o fată
şi un baiat. Au stat în chirie, continuând să
spere la zile mai bune. Viaţa ei a luat un alt
drum, după ce Răzvan, fiul cel mare a terminat şcoala şi a decis să plece la muncă peste
hotare.
Maria avea rămas de la părinţi un teren, care
nelucrându-l, s-a umplut de buruieni, de
spini. La un moment dat, Răzvan a venit cu
ideea de a investi în acel teren. “Mi-a spus:
mami, ce zici să facem o plantaţie de mure?
Ideea mi-a surâs pentru că am lucrat sezonier în agricultură în Germania şi Italia şi am
prins o idee despre ce înseamnă o cultură. Şi
de aici a pornit totul. A venit în luna februarie în concediu, am căutat şi găsit pe internet
butaşi la Sântana. În aprilie am făcut plantaţia” spune Maria Cioloca.
Aşa a plantat primii butaşi de mure, 450 de
bucăţi pe o suprafaţă de 30 de ari, fără prea
multă experienţă, dar cu o mare dorinţă de
a-şi lucra pământul. Şi-au numit plantaţia
“Mure de Glăjărie”, nume sub care pot fi gă-

siţi şi pe facebook.
„Mare habar nu am avut despre cum trebuie
procedat, despre cum trebuie îngrijită, doar
informaţiile primite de la cel de la care am
cumpărat butaşii, despre a pune la distanţă
de 2 metri şi jumătate între ei şi între rânduri.
Mai departe am studiat foarte mult, am căutat şi citit informaţii de peste tot de unde am
reuşit, fie internet, fie din cărţi despre cum
se întreţine, cum se curăţă etc. A trebuit să-i
asigurăm sistemul de irigare prin picurare
şi am tras şi o folie de buruiană pentru a fi
mai uşor de întreţinut. Primăvara adaug la
rădăcini îngrăşământ natural, din bălegar de
grajd” spune Maria Cioloca.
Tot fiul ei, după ce ce s-a pus în Franţa pe
picioare din dorinţa de a-şi ajuta mama, care
încă locuia cu chirie, alături de sora lui, i-a
dat două variante: o garsonieră în Reghin
sau să se reîntoarcă la casa părintească, unde
avea deja plantată cultura de mure. “Nu
aveam de gând să mă duc la bloc pentru că
acolo am să mor. Crescând la ţară, unde ai
lapte, brânză, fasole, mi-a fost frică să trăiesc
la oraş, dintr-un salariu cu un copil în şcoală.
Eu aşa am crescut pentru că nu am cumpărat niciodată o ceapă, cartofi pentru că toate
le aveam puse în grădină de mâna mea plus
animale pe lângă casă. La ţară trebuie să îţi
placă să munceşti, că dacă nu, nu are rost. Eu
sunt un om corect. Mie îmi place să am ce
îmi trebuie, dar sunt conştientă că pentru a
obţine un anumit lucru trebuie să muncesc
pentru el” precizează Maria Cioloca.
Aşa s-a mutat împreună cu fiica ei, înapoi la
casa părintească, în satul Fundoaia unde a
început să se ocupe mai atent de cultura de
mure şi de gospodărie. Plantarea a fost făcută
în urmă cu patru ani. Din al doilea an a început să aibă prima recoltă, nu semnificativă,
dar suficientă încât să dea semn că munca lor
nu a fost în zadar. Adevărata recoltă a început să dea roade anul trecut, continuând cu
acest an. La diferite activităţi, precum culesul
fructelor se bazează pe sprijinul fiicei sale,
Lucia, dar şi pe sora şi familia acesteia, care îi

sunt de un real ajutor în orice moment.
“Primii clienţi au fost din sat. Lumea era tare
curioasă, iar acum vin clienţi noi din diferite
zone ale judeţului. La prima culegere m-am
păcălit singură. Practic, murea când se înnegreşte nu înseamnă că e şi coaptă. Trebuie să
fie moale, să se desprindă singură. În primul
an mă tot întrebam de ce murea e acră. Am
avut noroc cu nepotul Adelin, care a dus
câteva bucăţi la o cunoştinţă în domeniu,
care i-a explicat cum stau lucrurile şi în ce
moment putem spune că e copt fructul. Neam gândit la o mărire de suprafaţă, însă problema ar fi munca la o suprafaţă mai mare.
Deocamdată, la suprafaţa pe care o avem în
momentul de faţă, putem face lucrări de întreţine în familie, dar dacă ne-am extinde,
am avea nevoie de mână de lucru pe care
greu o găseşti” adaugă Maria Cioloca.
Plantaţia “Mure de Glăjărie” este înfiinţată
într-o zonă splendidă, care vă oferă posibilitatea de a vedea de pe deal cele mai frumoase peisaje. Dacă timpul vă permite şi vă face
plăcere, vă puteţi culege singuri murea, iar ca
un pont, vă sugerez să vă puneţi în coş câteva
gustări pe care să le serviţi chiar la firul ier-
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bii. “Nu am avut încă persoane care să îşi dorească să culeagă singuri murea, dar eu chiar
îi îndemn să facă acest lucru pentru că e un
mod bun de relaxare, iar peisajul e minunat”
a conchis Maria Cioloca.
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Dragoş Pui “... Îmi doresc să câștig pentru Reghin, mult mai mult
decât îmi doresc să câștig pentru mine”

Alegerile din această toamnă îl au ca reprezentant al alianţei PSD-ALDE la nivel de Reghin pe Dragoş Pui, un tânăr de 35 de ani. L-am invitat la o scurtă discuţie pentru a afla mai multe lucruri
despre acesta şi despre campania ce stă să înceapă.

Reporter: Dragoș Pui, o surpriză în cursa pentru primăria
Reghin. Știm cu toții că actualul primar și-a depus inițial
candidatura. Astăzi tu ești, oficial, validat de BEC, candidatul de primar al Alianței PSD-ALDE. Cum s-a ajuns
aici?
Dragoş Pui: În politică la fel ca și în viață ai mereu parte de
surprize. Mai mult sau mai puți plăcute. Ai mereu parte de
situații neprevăzute în fața cărora trebuie să reacționezi și să
te adaptezi. Așa cum spuneam și la depunerea candidaturii
mele, eu am fost pus în fața unei astfel de situații în care am
avut de ales: între a-mi asuma o responsabilitate - pentru că
eu cred că înainte de orice, pentru a candida la orice funcție
publică, dar mai ales la cea de primar, e nevoie de responsabilitate sau de a face un pas în lateral. Eu am ales să mă
ridic la nivelul acestei provocări. Am ales să #stepup, să fac
pasul acesta și să îmi asum această responsabilitate și onoare
deopotrivă de a-mi reprezenta nu doar colegii din PSD, ci și
pe cei din ALDE, eu candidând, așa cum bine ați spus, din
partea Alianței Electorale Locale PSD-ALDE. Propunerea de
candidatură a venit după ce candidatura actualului primar,
dna. Maria Precup a fost contestată de PNL și USR și deși
prima instanță a dat câștig de cauză doamnei primar, apelul făcut de cele două formațiuni a fost admis. În consecință,
organizația PSD Reghin și-a desemnat un alt candidat, conform procedurilor interne, prin vot secret.
Rep.: Cu ce gânduri intri în această bătălie?
D.P.: La fel ca în orice altă competiție intru cu dorința de a
câștiga, însă spre deosebire de orice altă competiție, de această dată îmi doresc să câștig pentru Reghin, mult mai mult
decât îmi doresc să câștig pentru mine. Cred că ceea ce îmi
doresc eu pentru comunitatea noastră e ceea ce avem cu toții
nevoie, iar în urma feedback-ului primit zilele trecute de la
reghineni, cred că este un obiectiv realizabil. Cred că această
conjunctură este prilejul, nu doar pentru mine personal, ci
pentru întreaga mea generație, să demonstrăm prin rezultate și proiecte implementate cu succes, că tinerii capabili nu
doar merită, ci și trebuie să fie promovați și să aibă sprijinul
formațiunii din care fac parte, indiferent de culoarea politică.
Rep.: Ce ai vrea să știe reghinenii despre tine, ce nu știu
deja?
D.P.: Mulți știu deja, dar ce aș vrea să știe toți reghinenii despre mine, e că sunt un om onest și muncitor! Am vorbit în
campania de anul trecut pentru alegerile europarlamentare
- alegeri în care am fost unul din cei 32 de candidați din țară,
reprezentantul pe lista PSD al zonei centru Mureș, Harghita, Covasna, că în cei peste zece ani de activitate politică și
patru de activitate administrativă am luat decizii și am avut
inițiative care au avut întotdeauna, un singur obiectiv: binele
comunității pe care o reprezint. Asta îmi doresc să știe reghinenii acum. Să știe că au în mine un aliat, un partener și că
voi asculta mereu vocea comunității reghinene.
Rep.: Cu ce planuri vii pentru Reghin?
D.P. : Am participat la suficient de multe campanii electorale
până acum încât să știu măcar un lucru. Un lucru care nu
îmi place: fiecare candidat, de fiecare dată, vine convins/ sau
încearcă să ne convingă că tot ce s-a făcut până în acel moment nu e bun și e nevoie să o luăm de la zero. Eu sunt de altă
părere. Eu cred că orice om responsabil vine să construiască
pe ceva ce deja există, să îmbunătățească ori să schimbe perspectiva sau focusul acolo unde e cazul. Așa că planul meu
e să duc la bun sfârșit proiectele demarate deja de actualul
primar - proiecte cu o valoare de peste 86 milioane; am apoi
în plan proiecte care vor transforma Reghinul într-un municipiu cu o calitate a vieții crescută - am aici în vedere proiecte
care, în principal, vor crește calitatea serviciilor medicale și
calitatea condițiile din învățământ. La fel de importantă în
planul meu e creșterea siguranței cetățenilor - aici voi avea
în vederea creșterea frecvenței patrulărilor în cartiere, extinderea iluminatului public și extinderea sistemului de camere
video în zonele intens circulate. Sunt conștient că pentru o
creștere a calității vieții avem nevoie de zone de agrement
potrivite structurii comunității noastre, o comunitate în care
se regăsesc din ce în ce mai multe familii tinere! Atractivitatea unui oraș este dată și de potențialul său economic, iar
un element esențial în împlinirea acestuia este infrastructura.
Așadar implementarea proiectului cu centura ocolitoare care
la acest moment are contractul semnat și bugetul aprobat de
CNAIR este prioritară pentru mine și îmi voi canaliza toate
eforturile în acest sens.

Rep.: Care e primul lucru pe care îl vei face în calitate de
primar?
D.P. : O luăm pe lege că așa sunt obișnuit să lucrez. Primul
lucru va fi să depun jurământul după validarea mandatului de către Judecătorie. Administrativ, cred că prima mea
ședință va fi cu echipele de implementare a proiectelor cu
finanțare europeană pentru a vedea stadiul lor. Așa cum vă
spuneam, eu cred că cel care va fi primar trebuie să construiască, să continue tot ce s-a făcut bine până la acest moment
și să aducă îmbunătățiri și/sau schimbări acolo unde se impune. Apoi mi-ar plăcea să am o întâlnire de lucru cu foștii
mei contracandidați, care la momentul despre care vorbim
- validarea rezultatului alegerilor- vor fi actualii mei colegi.
O întâlnire de lucru în care - dacă vor exista proiecte pentru
comunitate la care eu și echipa mea nu ne-am gândit, dar ele
au apărut în oferta lor electorală - să găsim împreună soluții
de a include aceste proiecte pe lista de priorități a municipiului. Acestea vor fi primele lucruri pe care le voi face în calitate

de primar.
Rep.: Cum va fi Reghinul după 4 ani în care va fi administrat de Dragoș Pui?
D.P.: Un municipiu în care, prin colaborarea între toate
formațiunile care se vor regăsi prin votul reghinenilor în
consiliul local, vor fi deja implementate proiecte care să răspundă necesităților exprimate de reghineni. Un municipiu
care va fi făcut primii pași importanți spre un smart city,
o comunitate cu traiectorie europeană în care se vor regăsi soluții inteligente care să îmbunătățească viața reghinenilor și care, în același timp, să pună în valoare potențialul
comunității noastre. Îmi doresc ca Reghin 2024 să fie un oraș
din care să pleci pentru facultate, dar în care să vrei să te
întorci să trăiești, în care vrei să îți întemeiezi o familie, să îți
crești copiii, o comunitate în care să vrei să pui bazele unei
afaceri locale.
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SOLOVĂSTRU: Ilie Chirilă Tătar
candidează independent la alegerile
locale
Primarul comunei Solovăstru, Ilie Chirilă
Tătar şi-a depus în data de 17 august candidatura pentru un nou mandat, acesta alegând să intre în cursa electorală ca independent.
“Dragi locuitori ai comunei Solovăstru, astăzi mi-am depus candidatura pentru un
nou mandat de primar! Am ales să candidez
independent, fără culoare politică , spre binele nostru al tuturor. Mulțumesc celor care

au fost alături de mine în acest mandat și vă
cer sprijinul pentru mandatul care urmează
pentru a continua dezvoltarea pe toate planurile a comunei Solovăstru” a transmis primarul comunei Solovăstru, Ilie Chirilă Tătar.

Şapte candidaţi pentru funcţia de primar al Municipiului Reghin
Termenul de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale din 27 septembrie s-a încheiat marţi, 18 august la miezul nopţii. Rămânerea definitivă a candidaturilor, potrivit calendarului
transmis de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este data de 24 august, iar campania electorală începe pe 28 august.
“Astăzi, 19 august odată cu împlinirea termenului de depunere a candidaturilor la Biroul
Electoral de Circumscripţie nr. 2 Reghin au
fost emise un număr de 19 Hotărâri de admitere a candidaturilor dintre care, prin Hotărâri ale Instanţelor de Judecată, una a fost
anulată, iar a doua a fost anulată în parte.
Concret este vorba despre anularea candidaturii Mariei Precup la funcţia de primar din
partea alianţei PSD-ALDE, iar cea de-a doua
este Hotărârea în care Maria Precup este pe
lista candidaţilor la funcţia de consilier local
din partea alianţei PSD – ALDE, prin urmare, a doua Hotărâre a fost anulată doar parţial.
Avem şapte candidaţi la funcţia de primar
al Municipiului Reghin, dar şi candidaturi
la funcţiile de consilieri locali depuse din
partea alianţelor, partidelor politice şi a independenţilor.
Au fost depuse şi liste pentru Consiliul Local din partea formaţiunilor politice care reprezintă sau susţin candidaturile de primar.
De asemenea mai sunt formaţiuni politice
care nu au candidat desemnat pentru funcţia de primar, dar au depus liste cu candidaţi
pentru Consiliul Local: Partidul Oamenilor

Lista candidaţilor pentru
funcţia de primar, în ordinea
depunerii candidaturilor:
- Gabriel Sebastian Toncean – PNL
- Márk Endre Dezső – UDMR
- Ioana Cheregi – Candidat Independent
- Sorin Tîrnăveanu – Alianţa pentru Demnitatea Naţională (ADN)
- Alexandru Puşcaş – Partidul Verde (PV)

Liberi (POL), Alianţa USR PLUS, Partidul
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR),
Partidul Mişcarea Populară (PMP)” a precizat Marius Mera, membru în comisia personalului auxiliar de pe lângă Biroul Electoral
de Circumscripţie nr. 2 Reghin.

pretendenţi la fotoliul de primar, în ordinea
în care aceştia şi-au depus candidatura şi mesajele acestora după depunerea candidaturii.

- Alin Romulus Păcurar – Partidul PRO România
- Dragoş Cristian Pui – Alianţa electorală
Partidul Social Democrat şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (PSD – ALDE).

Aşadar, vă vom prezenta cine sunt cei şapte

Gabriel Toncean, candidatul PNL la alegerile locale
Partidul Naţional Liberal îl are ca reprezentant pentru funcţia de primar al Municipiului Reghin pe Gabriel Toncean. Acesta şi-a
depus candidatura vineri, 14 august, care
s-a prezentat la Biroul Electoral de Circumsripţie nr. 2, însoţit de o parte din echipa sa.
„Am depus astăzi candidatura mea cu cea
mai mare încredere. Suntem convinşi că reghinenii ştiu ce au de făcut. Suntem o echipă
tânără, o echipă bazată pe construcţie şi pe
multe, multe rezultate. După 30 de ani, cred
că a venit momentul ca şi tinerii să îşi spună
cuvântul, să reprezinte un punct important
în construcţia oraşului. Cei care au fost până
acum au demonstrat ce au avut de făcut, parţial. Rămâne ca noi să vedem dacă putem
sau nu putem mai mult. Intenţia noastră de
a candida este pentru Reghin. Fiecare dintre noi avem business-urile noastre, avem o
sursă de venit şi nu suntem condiţionaţi de
veniturile din primărie” a declarat Gabriel
Toncean.
Legat de campania care se desfăşoară, Gabriel Toncean a precizat că „Este o campanie interesantă pentru mine, cu atât mai
mult pentru mine care sunt novice în ale
alegerilor. Observ din păcate multă mizerie
şi multă minciună, multă dezinformare, dar
ştiţi proverbul acela „ce sădeşti, aia culegi!”.
Noi mergem pe proiectele noastre, avem un
proiect viabil, un proiect pentru Reghin, iar
la sfârşit votanţii vor decide cine va condu-

le-au făcut. Vom vedea cu cine vom face parteneriate, dacă este pentru binele oraşului,
dacă proiectele sunt proiecte comune, care
să aducă un plus valoare oraşului aderăm la
ele. În caz contrar, fiecare îşi susţine proiectele. Primul pas l-am făcut cu PMP, deci avem
susţinerea lor şi urmează să anunţăm astăzi
sau mâine celelalte parteneriate” a precizat
Gabriel Toncean, preşedintele PNL Reghin,
candidat la primăria Municipiului Reghin.

USR PLUS susţine PNL-ul la
Reghin pentru alegerile locale

ce oraşul. Pe Reghin avem aproximativ 2000
de semnături, în decursul a câtorva zile. Din
punct de vedere al listei de consilieri am ales
să facem echipă cu tineri pentru că i-am considerat oamenii potriviţi. E momentul în care
ei au entuziasm... Vedeţi că de la o anumită
vârstă omul îşi pierde entuziasmul, îşi pierde speranţa, oboseşte mai repede. Noi venim
cu o forţă tânără, suntem o echipă tânără de
sportivi, profesori, doctori, jurişti” a precizat
Gabriel Toncean.
Faptul că mai mulţi candidaţi şi-au anunţat
candidatura, Gabriel Toncean a declarat că
asta înseamnă că „împărţim şansele de 100%
în funcţie de câţi candidaţi vom fi. Toţi vom

avea aceeaşi şansă, iar cel mai bun va câştiga.
Sunt sportiv, aşa că ştiu ce înseamnă să pierd,
dar merg întotdeauna la victorie.”

Deschişi la colaborări cu alte
partide
Gabriel Toncean nu a exclus o alianţă cu
alte partide, excluzând categoric o alianţă cu
PSD-ul. „Partidul Naţional Liberal este un
partid deschis tuturor colaborărilor, mai puţin colaborării cu PSD pentru că ştim foarte bine modul lor de a gândi şi de a pune în
practică proiectele pe care le-au avut şi nu

În data de 14 august, reprezentanţii USR
PLUS Reghin au anunţat că vor susţine PNLul la alegerile locale din 27 septembrie.
“Le mulțumesc liderilor USR PLUS Reghin
pentru decizia de a mă susține în această
cursă electorală. Vreau să precizez faptul că
NU este vorba despre o alianță electorală!
NU am negociat funcții de consilieri sau alte
sinecuri! Din fericire, echipele noastre au
aceleași țeluri: ne dorim un oraș modern, cu
o administrație eficientă și cu un mediu de
afaceri capabil să genereze locuri de muncă
și prosperitate pentru comunitatea noastră.
Nu vom putea realiza aceste lucruri decât
cu majoritate în Consiliul Municipal.” este
mesajul postat pe pagina de facebook de Gabriel Toncean, candidatul PNL la Primăria
Reghin.
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Márk Endre a intrat oficial în cursa pentru Primăria Reghin
Viceprimarul Márk Endre a intrat în mod
oficial în cursa pentru alegerile locale, fiind
astfel reprezentantul UDMR pentru funcţia
de primar al Reghinului.

şi de succes dacă avem sprijinul şi instrumentele potrivite. Iar acest instrument este
funcţia de primar, motiv pentru care particip
la alegeri.
Sunt convins că ne putem alinia în rândul
oraşelor moderne, viabile cu ajutorul finanţării proiectelor de la Uniunea Europeană.
Asta aşteaptă oamenii de la noi, acesta fiind
şi rezultatul consultării făcute în rândul populaţiei.
Îmi doresc un oraş viabil, care să ofere oportunităţi pentru locuitorii lui” este mesajul
transmis de viceprimarul Márk Endre, candidat din partea UDMR pentru funcţia de
primar.

Având în vedere starea de sănătate, candidatura acestuia a fost depusă sâmbătă, 15 august de secretara partidului.
“Împreună pentru un Reghin mai bun! Împreună, pentru că ştiu că numai aşa, şi ajutându-ne reciproc putem avea un oraş curat, un oraş în dezvoltare, oraş în care să ne
simţim bine şi unde să ne întoarcem cu drag
întotdeauna.
Dacă gândim împreună şi ideile noastre vor
fi în armonie, atunci cred că putem da un
nou impuls orașului şi putem să-l îndreptăm
spre un nou drum al dezvoltării.
Pe parcursul celor patru ani ca viceprimar,
am dobândit cunoştinţe, practici şi proce-

duri legate de administraţia locală. Dar am
văzut şi faptul că funcţia de viceprimar îşi are

limitele ei.
Putem face ca Reghinul să fie viabil, mai bun

Ioana Cheregi, candidat independent pentru funcţia de primar
Ioana Cheregi este unul dintre candidaţii pentru funcţia de
primar la alegerile locale din data de 27 septembrie. Aceasta
a ales să intre în cursa electorală ca independent, depunându-şi candidatura luni, 17 august.
„Cu speranța într-un viitor mai bun pentru noi toţi și pentru
acest oraș, astăzi, (luni, 17 august n.r.) mi-am depus candidatura ca și INDEPENDENT pentru funcțiile de primar și
consilier local.
Am ales să candidez independent, deoarece la fel ca marea
majoritate dintre dumneavoastră, nu cred în ceea ce ne oferă
partidele politice. M-au amăgit și apoi m-au dezamăgit, ca și
pe voi toți!
Vreau să trăiesc, la fel ca și voi, într-un oraș prosper, sigur
și fericit! Vreau să aduc în administraţia locală un suflu al
eficienței și seriozității din mediul privat!
Vreau un oraș modern, inteligent și creativ! Vreau să am copiii și nepoții la bătrânețe alături de mine, să nu mai emigreze în alte ţări pentru un trai mai bun!
Vreau investitori care să aducă un plus valoare acestei
comunități! Vreau o viaţă mai bună precum voi toți!
Dacă la Cluj, Oradea, Ciugud, s-au realizat lucruri ce păreau
imposibile, putem și noi. Dar pentru asta e nevoie de un om
nou, cu o viziune tânără și modernă care să își dorească să

facă toate aceste lucruri. Acel OM..sunt EU! Și spun asta
pentru că sunt convinsă că POT!
Sunt un om simplu, puternic, ambițios, perseverent care lup-

tă pentru tot ceea ce-și dorește în viață.
Sunt un om care ştie ce vrea și care poate aduce o schimbare
în bine!
În ceea ce privește campania electorală, din partea mea va fi
curată și bazată pe fair-play. Având profesia de psiholog știu
că cei care folosesc criticile și defăimarea ca armă de campanie electorală sunt oameni cu o stimă de sine scăzută, slabi
și needucați.
Eu am în spate o carieră în marină, provin dintr-o familie
de ofițeri și sunt psiholog, lucru care mă obligă sa fiu un om
integru și de succes.
Faptele vorbesc pentru mine, sper că și pentru voi.
Doresc pe această cale, să le mulțumesc tuturor celor care
m-au sprijinit în obținerea semnăturilor necesare pentru înscrierea mea în competiția electorală. Doresc să mulțumesc
în mod special familiei mele și doamnei Maria care au muncit pentru ca eu să pot depune astăzi dosarele pentru candidaturile la funcția de primar și consilier local.
De asemenea, doresc să vă reamintesc că doar împreună vom
reuși să facem din acest oraș, un oraș prosper și fericit!
Sunt deschisă să îmbrățișez orice idee pozitivă pentru interesul nostru comun.
Alege înțelept! Alege un candidat Independent! Alege doamna ”POT”!” este mesajul transmis de Ioana Cheregi.

Sorin Tîrnăveanu - candidat din partea ADN
„Prieteni, rude, vecini, cunoştinţe, colegi şi
concetăţeni reghineni, datorită vouă am demonstrat că un simplu om, dar cinstit, demn
şi corect, în comparație cu alții, a reușit să
adune semnături, fără promovare, fără promisiuni electorale, fără bannere întinse pe
blocuri. Eu nu sunt adeptul „tocării” a milioane de euro, bani publici! Banul public
trebuie chibzuit. Chiar şi campania mea, va
fi una altfel, motiv pentru care am ales Alter-

nativa. Nu vă cerşesc votul ca alţii, vă las pe
voi să gândiţi şi să decideţi ce ar fi mai bine
şi cine merită votat” a precizat Sorin Tîrnăveanu, candidat din partea Alianţa pentru
Demnitatea Naţională (ADN).

Alexandru Puşcaş, candidat din partea Partidului Verde
Partidul Verde îl are reprezentant pe Alexandru Puşcaş, un reghinean de 33 de ani, care de
curând a părăsit Partidul Social Democrat.
“Mi-am depus candidatura pentru mandatul de primar al orașului Reghin. Am convingerea că eu împreună cu Partidul Verde vom reuși să îndeplinim cu succes tot ceea ce ne-am
propus pentru dezvoltarea orașului nostru. Pe data de 27 septembrie vreau să schimbăm
istoria Reghinului! Destinul acestui oraș nu mai poate fi lăsat pe mâna unor politicieni, care
în ultimii 30 de ani ne-au dezamăgit mereu. Să candidez la vârsta de 33 de ani din partea
Partidului Verde este o onoare și mă reprezintă pe deplin, întrucât sunt un om devotat lui
Dumnezeu, familiei mele și municipiului Reghin. Mă alătur unei echipe tinere, devotate și
ambițioase, întotdeauna pregătită să stea lângă mine. A sosit vremea să avem la conducerea
orașului tineri capabili, cărora nu li s-a oferit această șansă până acum. De asemenea, colaborez cu oameni care își înțeleg misiunea și în egală măsură sunt dispuși să muncească pentru
reghineni. Numai așa, putem să facem din Reghin ceea ce merită, ceea ce sperați voi și ceea
ce ne dorim cu toții. Eu am toată încrederea în reghinenii mei și am convingerea că toți se
vor alătura acestui proiect. Ne dorim să facem mai multă muncă și mai puțină politică! Sunt
mereu cu Dumnezeu în suflet şi cu gândul la reghineni. Dacă vrei cu adevărat să faci ceva,
vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză!” este mesajul transmis de Alex Puşcaş reghinenilor
după depunerea candidaturii.
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Alin Romulus Păcurar candidatul Pro România
Reghineanul Alin Păcurar intră în cursa
electorală din partea partidului PRO România. “Am ales să mă alătur unei echipe
de PROfesioniști PRO România. Din data
de 18 august 2020 sunt Candidat la demnitatea de Primar al municipiului Reghin. Ce
m-a determinat?! În primul rând sunt născut, crescut și trăiesc alături de dumneavoastră, stimați concetățeni, în Reghin. La fel ca
dumneavoastră, mă gândesc la viitorul copiilor mei, pe care nu-i doresc a pleca din Reghin și din România! Ca și dumneavoastră,
îmi doresc un municipiu modern, puternic
și recunoscut în Uniunea Europeană! Prin
voi, acei cetățeni onești, muncitori și iubi-

10

tori de semeni îmi doresc din tot sufletul să
trăim într-o societate a păcii, respectului și
armoniei. Onoare, demnitate, profesionalism! Acesta îmi este crezul și deviza echipei
PRO România Reghin” spune Alin Romulus
Păcurar, candidat la primăria municipiului
Reghin.

(C.R.)

PSD Reghin mizează pe Dragoş Pui la alegerile locale
După ce candidatura Mariei Precup a fost
contestată de PNL şi USR, fiindu-i anulată de Tribunalul Mureş, PSD Reghin a fost
nevoit să îşi desemneze alt candidat. Aşadar, Dragoş Pui este oficial candidatul alianţei PSD – ALDE la funcţia de primar al
Municipiului Reghin.
Imediat după depunerea candidaturii, acesta
a transmis următorul mesaj: “Sunt momente
în care situația e ceva de genul #stepup sau
#stepaside. Sunt momente care ne definesc
în viață și care țin de abilitatea noastră de a
face un pas înainte și de a ne asuma responsabilitatea.
Seara asta a fost un astfel de moment pentru mine: mi-am depus candidatura pentru
funcția de primar al Municipiului Reghin
din partea Alianței electorale locale PSDALDE. Se vor spune multe lucruri pe subiectul ăsta, vă asigur. Realitatea e asta: din acest
moment una dintre variantele dumneavoastră la vot la candidatul de primar sunt eu,
Dragoș, economist de profesie și antreprenor, soțul Sandei - de departe cea mai mare
realizare a mea, un tânăr de 35 de ani cu o
declarație de avere ce nu vă va speria, cu Bacul dat (și luat) la 18 ani, cu studii superioare
și o experiență administrativă în CL de 4 ani.
Dacă am luat sau nu decizia bună, îmi veți

teia a fost anulată faptul că “Joi a fost contestată de către PNL și USR candidatura mea la
funcția de primar și la cea de consilier local
al Municipiului Reghin. Vineri, contestația
lor a fost respinsă de către Judecătoria Reghin. Azi dimineață au declarat apel la Tribunalul Mureș și în această după amiază
hotărârea completului de judecată a fost de
admitere a apelului.
Chiar dacă au reușit să îmi blocheze mie candidatura, vă asigur că PSD Reghin va avea
candidat de primar la aceste alegeri locale.
Vă mulțumesc tuturor celor care ați semnat
pentru susținerea candidaturii mele, care
m-ați încurajat și care, sunt convinsă, veți fi
și de acum înainte alături de noi!
Principalul motiv pentru care am ales să
candidez a fost acela de a continua proiectele
începute, pentru că pe lângă investițiile realizate în acești ani, mai avem de muncit! Îmi
doresc ca la conducerea Primăriei Reghin să
fie o echipă care să continue aceste proiecte.
Iar ea va putea ajunge acolo doar cu ajutorul
dvs.! Am încredere în această echipă, am încredere în reghineni!”
spune dumneavoastră, la vot! Succes tuturor
candidaților!”.
Dragoş Pui este preşedintele tineretului social democrat din Reghin şi vicepreşedintele

TSD Mureş.
Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a declarat imediat ce candidatura aces-

(C.R.)

NR 157

11

UTILE

Şi-a sărbătorit ziua de naştere adunând mizeria lăsată de alţii
Majoritatea dintre noi, atunci când ne sărbătorim ziua de naştere adunăm o gaşcă frumoasă de prieteni, punem bucate şi băuturi alese pe masă şi petrecem.
Dar nu acelaşi lucru l-a făcut Alexandrina Zarecki, medic pediatru în cadrul Spitalului Municipal “Dr. Eugen Nicoară”, care a ales să-şi sărbătorească ziua de naştere într-un mod ieşit din tipar.
Şi pentru că prietenul la nevoie se cunoaşte,
le-a propus celor prezenţi să ia cu ei câţiva
saci şi să adune mizeria lăsată de alţii la voia
întâmplării!
Câteva zeci de minute au fost suficiente pentru a umple sacii cu gunoaie pe care nu s-au
străduit prea tare să le caute.
“Ideea mi-a venit după plimbările cu câinii
pe malul Mureşului. Tot grupul a aderat rapid la idee pentru că este foarte deranjant şi
dezolant când vezi frumuseţile naturii pângărite de rasa umană! Faptul că s-a potrivit
inaugurarea chiar de ziua mea nu a fost premeditat, aşa s-a potrivit. Sperăm să reuşim
săptămâna asta să revedem zona, chiar sunt
curioasă dacă s-au mai adunat deşeuri. Noi
am strâns patru saci de 240 litri. Am acoperit o porţiune de lângă unul din lacurile din
apropiera staţiei de epurare.
Am dori să ne facem un obicei din asta, dar
ne-am gândit să ne luăm pungi mai mici la
noi şi la fiecare plimbare să strângem cam
atât. Poate dacă vom fi văzuţi vor lua şi alţii
exemplul” spune Alexandrina Zarecki.
Chiar dacă vrem să ascundem mizeria sub
preș, asta e trista realitate: pădurile şi malurile apelor sunt pline de gunoaie lăsate la voia
întâmplării de cetăţeni iresponsabili.
Gestul Alexandrinei Zarecki şi al prietenilor
săi poate fi un exemplu pentru noi toţi, cei
care ar trebui să îngrijim natura. Trebuie să
conştientizăm că fără responsabilitate lucru-

rile iau o altă turnură, iar în scurt timp natu-

ra va fi sufocată de gunoaie.
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Doar un ibăștean

Cezara ŞTEFAN

Liniștea și răcoarea înserării se coboară peste dealurile domoale din Dulcea. Ascunsă în iarba înaltă, deasupra livezii de nuci, o căprioară își ridică repede capul și ascultă. Băiețelul deschide larg
ochii negri și își duce arătătorul la gură în semn de „șșșș”. E tăcere deplină, nimic nu deranjează căprioara pe care, în lumina apusului, o privesc nemișcați un om mare care ține de mânuță pe
unul mic, de-o șchioapă.
Dan Vasile Dumitru a fost întotdeauna strâns legat de locurile natale, de sat, de oameni, de natura Văii Gurghiului, pe care i-o arată acum nepotului său, Tudor, într-una din plimbările pe care
le fac împreună pe dealuri.

Un ibăștean ca toți ibăștenii
S-a născut și a crescut în Dulcea, apoi pe Blidireasa, la poalele Pietrei Tisieului. A mers,
ca orice om de pe aici, la fân, la uricuit, a bătut locurile, a muncit, și-a ajutat mama. A venit și momentul în care a trebuit să se despartă de casă, dar a păstrat legătura cu locurile
natale, pasiunea pentru natură, de unde și
înclinația spre tot ceea ce înseamnă științele
naturii. În anii de liceu, făcut la chimie industrială, în Sibiu, era fascinat de experimente și de reacțiile dintre elemente, iar fizica a
fost o pasiune constantă.
A lucrat o perioadă la fabrica de bere din Reghin, dar a dorit să studieze mai departe și
a dat examen la Facultatea de MatematicăFizică din cadrul Universității „Alexandru
Ioan Cuza”, din Iași, unde a fost admis printre primii (al zecelea din 510 concurenți pe 75
de locuri). A practicat orientarea turistică și a
participat la concursuri, devenind organizator de competiții pe Centrul Universitar Iași.
Ulterior, în calitate de primar al comunei, a
adus acest sport și în Ibănești, a realizat hărți
pentru orientare turistică și a organizat concursuri în parteneriat cu Casa de Cultură a
Studenților Mureș. A absolvit facultatea printre primii, cu o lucrare de licență din electronică, o altă pasiune, pentru care a construit
un detector de sunete pentru depistarea fisurilor din conductele de apă.

„Pământul trebuie lucrat”
În timpul facultății, a cunoscut-o pe cea
care i-a devenit soție, Ingrid, și împreună au
două fiice, Lavinia (licențiată în Electronică și Telecomunicații) și Laura (licențiată în
Contabilitate și Economia Turismului), iar de
cinci ani, nepoțelul Tudor le umple viața de
bucurie și mândrie (vorbește deja, pe lângă
română, germană și engleză). În momentele libere, îi place să lucreze în cele două so-

larii de legume de lângă casă, la vița de vie
de soi nobil, pusă pe mai multe rânduri de
spalieri metalici, să facă toate lucrările necesare îngrijirii pomilor, să-i vadă crescând,
dezvoltându-se, mărindu-și coronamentul,
și petrece ore bune în livada de nuci pe care
a plantat-o pe un teren rămas de la mama
lui. „Pământul, cât îl ai , atâta trebuie lucrat
– dacă îl lași pustiu, nu e bine” spune Dan
Vasile Dumitru

Profesor de matematică
Profesor la Podu’ Runcului, la Isticeu și apoi
la Gurghiu, a încercat să le transmită și elevilor lui pasiunea pentru matematică și fizică,
să-i facă să-și pună întrebări și să le alimenteze curiozitatea. Să-i motiveze și, în același
timp, să-i facă să fie uniți. După anii de la
catedră, a candidat la alegerile locale. Era în
anul 2000 și, de atunci, ibăștenii l-au reales.
În același an, a început cursurile Facultații de
Administrație Publică (2000-2005), a urmat
un masterat în aceeași specializare, și apoi
cursurile Facultății de Drept - toate la Universitatea „Petru Maior”, din Târgu-Mureș.

Comunitate și credință
Și-a păstrat neclintită credința de-a lungul
anilor și mănăstirea de la Lăpușna este pentru el unul dintre cele mai dragi locuri din
comună, încărcat de spiritualitate și cu o
energie aparte, care are și o semnificație personală deosebită, pentru că acolo a fost cununia religioasă a fiicei lui, Lavinia. A sprijinit
și ajutat lucrările de renovare de la mănăstire, proiectele lăcașelor de cult din comună și
participarea parohiei Ibănești Pădure întrun proiect filantropic național, care a însemnat realizarea de icoane pe sticlă și de volume
de poezii scrise de elevi, prin vânzarea cărora
s-au obținut fonduri pentru ajutorarea unor
familii nevoiașe. A participat la deschiderea

expoziției de icoane și s-a numărat printre cei
care au cumpărat câte o icoană - a ales una cu
Fecioara Maria și pruncul Iisus în brațe.

În slujba cetățenilor
Proiectele de dezvoltare și accesarea repetată de fonduri, europene și guvernamentale,
au avut un impact major asupra comunei.
Piatra cubică de pe drumul județean a fost
înlocuită cu asfalt, în centrul comunei a fost
amenajat un parc cochet și bine întreținut, la
Căminul Cultural din Dulcea, un teren de
sport și locuri de joacă pentru copii de-a lungul întregii comune. Au fost montate sute de
indicatoare cu numere de casă, necesare pe
străzile și străduțele întortocheate. Pe lângă
acestea, vin și proiectele mari, care vizează
infrastructura: drumurile asfaltate se adună,
canalizarea se extinde constant, a fost introdusă apa curentă, a fost realizat un proiect
de aducțiune de apă, s-au achiziționat utilaje
performante de lucru, căminele culturale vor
intra într-un amplu proiect de modernizare.
În plus, se fac investiții an de an în școli, care
sunt acum dotate și modernizate. Exigențele
oamenilor sunt - așa cum trebuie să fie - în
creștere, cu ibăștenii nu există „merge și așa”
sau „este suficient”. În ultimul timp, sunt tot
mai mulți producători locali, cu certificate de
producător, inițiative locale și afaceri apărute
prin accesarea de fonduri europene.

Ibăneștiu-i fruntea
Ibănești reprezintă România în organizația
europeană a comunelor (Charter of European Rural Communities, formată din câte

o localitate rurală din fiecare țară membră a
Uniunii Europene), încă din 2007, de la intrarea României în UE. Invitația a venit la recomandarea Asociației Comunelor din România, (Dan este președinte al filialei județene
Mureș) și de atunci, de mai multe ori pe an,
delegații de locuitori ai comunei participă la
schimburi de experiență în țările membre.
De asemenea, Ibănești a organizat și găzduit
două întâlniri europene, în anii 2012 și 2017.
Vara aceasta, Ibăneștiul a fost pus pe harta
Via Transilvanica, un traseu turistic și cultural de 950 de kilometri, care leagă Putna
de Drobeta Turnu Severin, un prilej de descoperire la pas și de promovare a naturii și
a locurilor pe care le străbate. Dan Vasile
Dumitru a participat la stabilirea traseului,
a lucrat personal la montarea celor 19 borne,
inițiatorii proiectului salutând public faptul
că aici lucrurile s-au întâmplat “într-un timp
absolut record”. A achiziționat o bornă, contribuind astfel la continuarea proiectului și la
realizarea unui kilometru de traseu.

Ibăneștiul unit
Anul acesta a fost unul dificil, cu greutăți și
provocări, un adevărat test de solidaritate
pentru comunitate, în întregul ei. Dar a fost
și o perioadă în care a văzut, cu speranță, tinerii implicându-se, făcând voluntariat, arătând că le pasă de casă și de comunitate. A
simțit viu și pregnant că pumnul acesta de
oameni din Ibănești, blânzi și cumpătați, dar
neînduplecați și puternici, este mai închegat
ca oricând. Și lucrul acesta contează cel mai
mult.

