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SOCIAL SPORT 
Max Cristea 

pe podium la doar 8 ani 

Alina Croitor are nevoie de 
ajutorul nostru!
Mamă a doi copii, un băieţel de doar cinci 
luni şi o fetiţă de şapte ani, Alina Ancuţa 
Croitor (35 de ani) suferă de o boală gravă: 
Purpura Trombocitopenica, o boală autoi-
mună care distruge trombocitele. 

În momentul de faţă, Alina este internată la 
Spitalul Judeţean Mureş - Medicală 1, la sec-
ţia Hematologie 1, fiind internată din data 
de 27 octombrie. “Starea ei se îmbunătățeşte, 
dar e nevoie de un consult de specialitate în 
afara granițelor. O ideea ar fi Milano (Italia), 
la o clinică de Hematologie sau în Manhattan 
(SUA), la fel, specialişti în Hematologie-on-
cologie” spune Adrian Croitor, soţul Alinei, 
care încearcă din răsputeri să adune banii 
necesari. 

Aflaţi în această situaţie disperată, au decis 

să-şi pună casa aflată în Lunca Bradului, la 
vânzare cu speranţa că va reuşi să adune ba-
nii necesari pentru ca soţia lui şi mama celor 
doi copii să aibă o şansă la vindecare în stră-
inătate. 

Cei care vor să o ajute pe Alina Croitor o pot 
face donând în contul: 

RO08 RZBR 0000 0600 2197 9285 

ALINA ANCUȚA CROITOR

(C.R.)
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A început distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic 
pentru mese calde

SOCIAL 2

Codruţa ROMANŢA

În județul Mureș un număr de 7000 de beneficiari – persoane vârstnice și 127 de beneficiari persoane sau familii fără adăpost vor beneficia de tichete sociale.
Aceste tichete se acordă din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, program cofinanțat din Fondul de Ajutor European 
destinat celor mai defavorizate persoane.

În perioada  16.11.2020 – 26.11.2020, 
Direcția  Asistență Socială Reghin demarea-
ză acțiunea de distribuire a tichetelor sociale 
pe suport electronic (carduri)  pentru masă 
caldă, persoanelor defavorizate din Munici-
piul Reghin, în conformitate cu prevederile 
OUG.nr.115/16.07.2020.

Beneficiarii acestor tichete sociale pe su-
port electronic sunt:

– persoanele care au venituri la nivelul in-
demnizaţiei sociale pentru pensionari, în 
vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această 
vârstă;
– persoane/familii fără adăpost, inclusiv per-
soanele/familiile care au fost evacuate şi fa-
miliile cu copii care nu au domiciliu stabil pe 
raza Municipiului Reghin.
Valoarea nominală a unui tichet social pe 
suport electronic pentru masa caldă este de 

180 lei/lună.
Tichetele sociale pe suport electronic pentru 

mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul 
României, în termenul de valabilitate şi nu-

mai pentru achiziționarea serviciilor de ser-
vire a mesei calde pentru care au fost emise.
Fiecare beneficiar va primi un plic sigilat în 
care va găsi cardul, PIN-ul şi lista cu unitățile 
de alimentație publică la care vor putea servi 
masa. La înmânarea plicului, beneficiarii tre-
buie să prezinte actul de identitate.
Tichetele sociale pe suport electronic pentru 
mese calde emise nu permit efectuarea de 
operațiuni de retragere de numerar sau de 
preschimbare în numerar
Destinatarii eligibili vor fi contactați la domi-
ciliu de către personalul încadrat la Direcția 
Asistență Socială, după următorul program:
-luni –  joi   –  10,00 -18,00
-vineri         –  10,00 –18,00
Pentru alte detalii sau informații puteți suna 
la numărul de telefon 0265-511112 int.107
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“Trebuie găsite ACUM soluțiile care să salveze vieți. Nu mai avem 
timp de pierdut” - senator Cristian Chirteș

Comandat de Partidul Național Liberal – Organizația județeană Mureș, executat de S.C. Gliga Comimpex S.R.L.. Cod Mandatar Financiar 11200025. Tiraj: 2000 exemplare 

“Este nevoie, urgent, de reabilitarea 
Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Târgu-Mureș”

Reporter: Incidentul teribil de la Spitalul Județean din 
Piatra Neamț a cutremurat România. Ați avut o reacție 
imediată după tragicul eveniment, în care ați vorbit des-
pre problemele din sistemul de sănătate, inclusiv cel din 
județul Mureș. 
Cristian Chirteș: Sunt trist şi îmi exprim compasiunea față 
de suferința familiilor care au pierdut oameni dragi în incen-
diul de la Spitalul din Piatra Neamț.
Cred, în acelaşi timp, că este jenantă lipsa de empatie în fața 
morții a politicienilor care se urcă fără scrupule pe cadavre, 
în goana după voturi. Când girofarurile maşinilor de pom-
pieri nu erau încă oprite, un deputat de Mureş făcea, la o te-
leviziune națională, o istorie a culorii politice a managerilor 
spitalului din Piatra Neamț. A fost nevoie de intervenția mo-
deratorului, care în ciuda orientării postului de televiziune, a 
realizat penibilul situației şi l-a oprit. 
Va urma o analiză. Importantă. Da, managerul în funcție al 
spitalului la momentul tragediei era membru PSD. Dar nu 
asta este important acum. 
Trebuie găsite ACUM soluțiile care să salveze vieți. Nu mai 
avem timp de pierdut.
La fel cum am afirmat în mod repetat în ultimele luni, cred că 
este nevoie, urgent, de reabilitarea Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Târgu-Mureş. Este o construcție veche, începută 
în 1975 şi terminată în 1981. 
Se impune de asemenea, la fel de urgent, demararea 
construcției Centrului de Arşi din Târgu-Mureş.
Mă voi lupta să punem cât mai repede în aplicare proiectul 
anunțat de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Centrul de arşi 
de la Târgu-Mureş, cu paturi pentru pacienți în stare critică 
şi locuri de terapie intermediară, îngrijire post-operatorie, 
secție ATI şi 25 de săli de operații. 
Am purtat îndelungi discuții cu colegii mei din Parlamentul 
European şi sunt bucuros că am reuşit să obținem include-
rea acestor obiective importante din județul nostru pe lista 
de priorități a Bugetului Uniunii Europene. În domeniul 
sănătății, ne vom lupta şi pentru modernizarea spitalelor 
orăşeneşti din Reghin, Sighişoara şi Luduş şi construirea ori 
modernizarea, acolo unde este cazul, a 45 de centre medicale 
în mediul rural.
Trebuie să realizăm un front comun al tuturor instituțiilor. 
Iar politicienii trebuie să găsească soluții, înainte de a căuta 
vinovați. Vânătoarea de vrăjitoare nu şterge lacrimi şi nu ne 
aduce morții înapoi.

Numărul de paturi de la Unitatea de 
Suport Medical COVID-19 va ajunge la 
40
Reporter: Urmăriți cu atenție și evoluția pandemiei de co-

ronavirus în județul Mureș. Care sunt noutățile în efortul 
de combatere a efectelor acesteia? 
Cristian Chirteș: Cel mai important este că numărul de pa-
turi de la Unitatea de Suport Medical COVID-19 a ajuns la 
40. Astfel, prin intervenția ministrului Nelu Tătaru, numărul 
inițial de paturi practic s-a dublat. 
La Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureş, care 
este în subordinea Ministerului Sănătății, în cadrul Secției 
Clinice de ATI s-a deschis şi un salon suplimentar de 6 pa-
turi, pentru cazurile COVID, cu alte comorbidități asociate.
De asemenea, Spitalele din Reghin, Târnăveni şi Sighişoara 
tratează pacienți COVID.
Este important, având în vedere faptul că temperatura a scă-
zut considerabil, că 4 containere modulare destinate triajului 
pacienților la accesul în spital au fost alocate județului Mureş 
de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Pro-
bleme Speciale. 
Trebuie să fac şi un apel la conducerea UMFST Târgu-Mureş 
să reia prelucrarea de teste COVID, la Centrul de Cercetări 
Avansate Medico-Farmaceutice.

“Românii au văzut adevărul: Piețele sunt 
deschise!”
Reporter: În ultimele săptămâni, a circulat un fake-news 
propagat de PSD, în legătură cu închiderea piețelor. Am 
remarcat că ați făcut un tur de forță prin tot județul Mureș, 
în care ați demonstrat că realitatea este cu totul alta. 
Cristian Chirteș: “Cine spune minciuni este ca şi cel ce fură”. 
Cam aşa vorbeşte un proverb românesc despre hoți. Ca să 
rămânem la citate, ne amintim şi de vorbele lui Blaga: “Ade-
vărul este realitatea simțurilor”.
Iată că, după zile întregi de minciuni, românii au văzut ade-
vărul cu simțurile lor, cu ochii şi cu mintea limpede. Piețele 
sunt deschise!
Am fost în Târgu-Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Reghin, 
Luduş şi Iernut.  Totul este în regulă la noi, la fel ca în aproa-
pe toată țara.
În România, din cele aproximativ 900 de piețe, numai 170 
sunt în spații închise.
Pentru 50 dintre acestea, au fost găsite soluții pentru respec-
tarea măsurilor  sanitare noi, iar 120 de piețe adică 13% din 
total, organizate în spații închise, şi-au scos tarabele afară, 
pentru continuarea comerțului.

În județul Mureș se construiește cel mai 
mare complex de producție a energiei din 
Sud-Estul Europei
Reporter: Care considerați că este cel mai important pro-
iect de infrastructură al județului Mureș, aflat în lucru? 
Cristian Chirteș: Cu siguranță, tronsoanele din Autostrada 
A3 sunt cele mai utile, pentru majoritatea populației. Dar, 
despre acestea vom mai vorbi. Aş vrea să mă refer acum la 
perla energiei româneşti, care se află în județul Mureş şi este 

aproape de finalizare. 
Mai exact la Iernut, unde se construieşte cel mai mare com-
plex de producție a energiei din Sud-Estul Europei. 
268 de milioane de euro, fără TVA, este valoarea investiției în 
Centrala Termică de la Iernut, cu ciclu combinat cu turbine 
cu gaze. 
Este cea mai mare investiție publică în energie convențională 
din România, din ultimii 20 de ani şi un proiect vital pentru 
siguranța şi echilibrarea sistemului energetic național. 
Din cauza condițiilor din starea de urgență şi ale unor pro-
bleme financiare ale contractorilor, această investiție a fost 
în pericol. 
Ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-a implicat în rezol-
varea situației şi a reuşit prelungirea Planului Național de 
Investiții, care asigură cofinanțarea proiectului.
Grație implicării Guvernului PNL, în scurt timp vom avea, 
la Iernut, una dintre cele mai mari şi mai puternice centrale 
termoelectrice cu ciclu combinat din Europa de Sud-Est, care 
va schimba livrarea de energie din România.
Cu o capacitate de producție estimată la 430 MW, Centrala 
poate genera suficientă energie pentru a acoperi consumul 
mediu a un milion de locuințe din țară.

“Azomureș apreciază măsurile 
Guvernului PNL, în combaterea efectelor 
crizei”
Reporter: Premierul Ludovic Orban a avut o întâlni-
re, la Palatul Victoria, cu managementul combinatului 
Azomureș. Care au fost scopul și concluzia acestei întâl-
niri? 
Cristian Chirteș: Într-adevăr, vocea a aproape 2.000 de 
mureşeni, angajați ai Combinatului Azomureş, s-a făcut au-
zită la Palatul Victoria.
Premierul Ludovic Orban şi Harri Kiiski, directorul general 
al Azomureş au abordat necesitatea unui climat legislativ şi 
fiscal predictibil şi stabil pentru dezvoltarea investițiilor.
Nu trebuie să uităm că jumătate din îngrăşămintele din agri-
cultura României sunt produse la Târgu-Mureş şi de aceea, 
combinatul manageriat de grupul Ameropa este un actor 
fundamental în economia românească.
Premierul Ludovic Orban şi Guvernul PNL sunt conştienți 
că impozitele din activitățile Azomureş şi indirect din lanțul 
economic creat de distribuitori, transportatori şi utilizato-
rii finali au un mare impact în sumele colectate în bugetul 
național. 
La fel de important este că reprezentanții Azomureş aprecia-
ză măsurile Guvernului PNL, în combaterea efectelor crizei 
provocate de pandemia de coronavirus, care au contribuit la 
menținerea unui mediu de afaceri predictibil.
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Luni, 9 noiembrie, şi-a început activitatea 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 
a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Ibăneşti.

Cu această ocazie, s-au primit şi primele soli-
citări pentru eliberarea actelor de identitate. 
Rafila Man este prima persoană din Ibăneşti 
care va avea carte de identitate emisă de 
S.P.C.L.E.P Ibăneşti.
”Serviciul a fost pregătit de funcționare încă 
de acum câteva luni. Primăria Ibăneşti a fă-
cut toate investițiile necesare şi personalul a 
urmat cursurile de specializare, dar perioada 
de pandemie ne-a împiedicat să îl inaugu-
răm, fiind nevoie de deplasarea în teritoriu 
a unor reprezentanți ai instituțiilor județene 
abilitate. Chiar şi în aceste condiții, am reuşit 
să îl deschidem, de luni preluăm cereri de 

la locuitori, iar la sfârşitul săptămânii vor fi 
eliberate primele cărți de identitate. Locuito-
rii comunei nu se vor mai pune pe drumuri, 
lucru de altfel nerecomandat în această peri-
oadă, nu se vor mai deplasa la Reghin pentru 
eliberarea actelor de identitate, ci le vor putea 
face acasă, în Ibăneşti”, declară Dan Vasile-
Dumitru, primarul comunei Ibăneşti.

Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Ibăneşti deserveşte 
locuitori din zece sate, care aparțin de co-
muna Ibăneşti. Pentru informații şi progra-
mări, numărul de telefon al serviciului este 
0265.538.423.

Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la Ibănești

Ibăneștiul și-a ales viceprimarul
În cadrul şedinței ordinare a Consiliului Lo-
cal al Comunei Ibăneşti desfăşurată în data 
de 9 noiembrie, Marius Gliga, a fost reales în 
funcția de viceprimar al comunei.

„ Doresc să le mulțumesc cetățenilor comu-
nei Ibăneşti pentru votul acordat la alegerile 
locale din 27 septembrie, domnului primar 
Dan Vasile Dumitru pentru propunerea fă-
cută la funcția de viceprimar al comunei 
Ibăneşti, precum şi colegilor consilieri locali 
din partea PSD pentru votul acordat.
Totodata doresc să asigur cetățenii comunei 
Ibăneşti de implicarea mea în rezolvarea pro-
blemelor comunității şi îmi voi folosi price-
perea şi experiența mea pentru binele comu-
nei Ibăneşti.
Avem de continuat proiecte importante 
pentru comună. Altele noi vor începe. Întot-
deauna este loc de mai bine. Asigur locuitorii 
comunei Ibăneşti de totala mea implicare şi 
dedicare, că voi fi alături şi pentru ei, că îmi 
voi folosi întreaga pricepere şi experiență 
pentru binele comunității noastre” este me-
sajul viceprimarului comunei Ibăneşti, Ma-
rius Gliga.

Marţi, 10 noiembrie, s-a desfăşurat şedinţa or-
dinară a Consiliului Local Gurghiu, consilierii 
având pe ordinea de zi, un număr de opt pro-
iecte de hotărâre, la care s-a adăugat punctul 
diverse.
Unul dintre proiecte a vizat alegerea vicepri-
marului pentru următorul mandat.
Au existat două propuneri: Kiss Tibor Ștefan şi 
Bodor Ibolya Olimpia, dar cea din urmă nu a 
acceptat propunerea.
Cu 12 voturi pentru şi 3 împotrivă, Kiss Tibe-
riu a fost reales în funcţie,  preluând astfel cel 
de-al cincilea mandat de viceprimar.
„Vă mulţumesc pentru susţinere, în primul 
rând domnului primar, dar şi colegilor, tutu-
ror celor care m-au votat, dar şi celor care nu 
m-au votat. Trebuie să lăsăm deoparte culoarea 
politică şi să avem un singur gând, la fel cum 
am jurat: bunăstarea comunei Gurghiu” a fost 
mesajul transmis de  viceprimarul Kiss Tibor.
Un număr de 15 persoane fac parte din noul 
Consiliu Local al comunei Gurghiu pentru 
mandatul 2020 – 2024: nouă consilieri din par-
tea PNL, trei consilieri din partea UDMR şi trei 
din partea PSD.

Kiss Tibor reales viceprimar la 
Gurghiu pentru al cincilea 
mandat Codruţa ROMANŢA
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Max Cristea şi-a început cariera în pilotaj la 
cinci ani şi jumătate şi iată că astăzi, reuşeş-
te performanţe incredibile pentru vârsta lui. 
Flavia Cristea, mama lui Max, ne-a vorbit 
despre reuşita lui în această carieră de pilot 
de karting. 
„Suntem o familie simplă, de patru, îl avem 
pe Max care are aproape 9 ani şi pe Lara, care 
are 5 ani. Orice am face şi oriunde am călă-
tori, nicio vacanţă nu am lipsit de acasă din 
Sighişoara, doar anul acesta din pricina pan-
demiei nu am putut ajunge, aşa că am stat 
aici şi am participat la multe concursuri, ceea 
ce l-a ajutat şi avantajat pe Max” îşi începe 
povestea, mama lui Max.  

După cum spuneam, Max a început cariera 
de pilotaj la vârsta de cinci ani şi jumătate, 
în România, la etapa naţională de kart de la 
Târgu Secuiesc „unde chiar dacă a avut cel 
mai bun timp din cursă, din cauza unei gre-
şeli novice a fost penalizat, obţinând locul 2. 
Dar a făcut toată cursa asta fără un antrena-
ment anterior. Tot în toamna anului 2017, 
Max a participat la primul concurs din New 
Jersey, unde locuiam pe vremea aceea, cu 

un kart închiriat, tot aşa, fără antrenamente, 
unde a terminat pe locul 2. Momentul acela 
a fost unul decisiv pentru tatăl lui să-i cum-
pere primul kart. Acela a fost momentul de 
debut din cariera lui Max, la clasa „Promo” 
sau „Kids kart” cum e numită în America. 
Tot atunci au început premiile şi podiumu-
rile pentru această clasă, unde timp de mai 
bine de un an a dominat podiumul” spune 
Flavia Cristea. 

Doi ani mai târziu, în primăvara anului 2019 
cea mai mare reuşită din clasa „Promo” pen-
tru Max au fost două concursuri naţionale 
WKA unde a luat locul 1. „Tot în toamna lui 
2019 ne-am hotărât să îl avansăm pe Max la 
clasa „MICRO” - copii între 7 şi 10 ani, unde 
doar după câteva antrenamente ne-am dus 
la prima noastră naţională în Daytona unde 
l-am întâlnit pe Csaba Bujdoso - CEO echi-
pei Magik Team USA, care este din Timişoa-
ra. La acest concurs s-a calificat pe locul 3, 
dar din cauza unui accident nu a reuşit să 
termine finala” povesteşte Flavia Cristea. 

Pandemia şi-a pus amprenta şi pe concursu-
rile de kart, aşa că au urmat 6 luni de pauză 
de la concursuri din cauza noului coronavi-
rus, competiţiile fiind reluate în luna iunie 
din acest an. Din iunie până în septembrie 
a participat la multe concursuri naţionale, 
WKA, Rok Fest East şi Skusa, care este o na-
ţională foarte mare, dar Max nu a avut noroc 
nicicum din pricina unor probleme tehnice. 

„Anul acesta, în septembrie, am primit un 
telefon de la echipa Magik care urma să lan-
seze pe piaţă noul cadet kart şi l-au cerut pe 
Max pentru a testa kart-ul. Aşa am ajuns să 
cunoaştem mai bine echipa şi pe Csaba Buj-
doso. Atunci am şi aflat că ei îl urmăreau 
pe Max de multă vreme. Am condus 12 ore 
până în New Jersey, noi locuind acum în 
Atlanta, prezentându-ne la teste, care contau 
într-un concurs regional, numit „Gear up”. 
Acolo, după doar o zi de antrenament, Max a 

reuşit să obţină la una dintre prefinale locul 
2 şi această victorie i-a adus primul contract 
şi la doar 8 ani el a fost oficial „Factory team 
driver from Magik Kart USA” un moment de 
mare, mare bucurie pentru noi”. 

Cel mai recent succes şi de altfel cel mai im-
portant din cariera lui a fost de curând la 
cel mai mare concurs din Nordul Americii, 
„Rock the Rio”, care este ţinut în fiecare an 
în Las Vegas, într-o parcare a hotelului Rio. 

„Fiind pentru prima dată la acest concurs, 
Max şi-a arătat talentul şi valoarea, domi-
nând top trei toată săptămâna, atât la antre-
namente cât şi la prefinale. În finală, plecând 
de pe locul doi şi luptându-se pentru locul 
1, a reuşit să termine tot pe locul 2. A fost 
o mare realizare atât pentru noi, pentru că 
acolo au participat 33 de copii din nordul 
Americii, iar el nu a mai participat la acest 
concurs niciodată. A fost un succes şi pentru 
kart-ul nou lansat pe piaţă de o lună de zile. 
Acest moment a fost momentul culminant 
din cariera lui şi suntem foarte mândri şi 

foarte bucuroşi de această reuşită. În fiecare 
trofeu câştigat de Max stă multă muncă şi sa-
crificiu, disciplină, dimineţi trezite devreme, 
dar sentimentele care vin o dată cu fiecare 
trofeu sunt de neînlocuit. 
Max este un copil ambiţios şi competitiv. Și 
acasă tot ce face, tot ce se joacă este o compe-
tiţie. Îi place foarte mult bicicleta şi sky. Am 
mai practicat tenis şi karate, dar s-a ataşat de 
kart şi cred că aşa vom merge înainte. Spe-
răm într-o carieră cât mai lungă în acest do-
meniu” a conchis, Flavia Cristea, mama lui 
Max. 

5SPORT

Max Cristea pe podium la doar 8 ani 
La doar opt ani, Max Cristea, fiul lui Florin și Flavia Cristea, stabiliţi în America, a reușit recent performanţa, să obţină locul doi la Campionatul Naţional de karting din USA. 
Pasiunea pentru karting o moștenește atât de la tatăl său – pilot de kart, cât și de la bunica paternă – pilot de raliu. 

Codruţa ROMANŢA
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Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de îngrijitor pe o perioadă nedetermi-
nată. 
Dosarele de înscriere se pot depune până în 
data de 27 noiembrie 2020 între orele 9.00 – 
14.00 la secretariatul liceului sau scanate pe 
adresa de e-mail: liceuldeda@yahoo.com. 
Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor se-
lecţiei acestora se va face în data de 27 no-
iembrie, urmând ca în data de 2 decembrie să 
se desfăşoare în sala de şedinţe a liceului pro-
ba scrisă, în aceeaşi zi fiind afişate rezultatele 
acestei probe. Proba practică se va desfăşura 
în sala de grupă de la Grădiniță cu Program 
Prelungit Deda în data de 4 decembrie între 
orele 8.00 – 11.00. În data de 7 decembrie va 
avea loc interviul în sala de şedinţe a Liceului 
Tehnologic „Vasile Netea” din Deda, urmând 
ca rezultatele finale să fie afişate în data de 8 
decembrie. 
Informaţii suplimentare se pot obţine în zi-
lele lucrătoare la secretariatul liceului la nu-
mărul de telefon: 0265.556.350 ori la e-mail: 
liceuldeda@yahoo.com. 
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Fetrul lucrat „Cu Drag” de Adelina Ţăvîrlău

Proiectul „Cu drag” a ieşit la lumină, în urmă 
cu şase ani, începând să realizeze tablouri 
personalizate cu numele şi datele bebeluşilor. 
Cu timpul a prins tot mai mult drag de ar-
ticolele realizate manual, efectuând tot mai 
multe tehnici, ajungând ca pe primul loc în 
preferinţele ei să fie produsele create din fe-
tru.
“Preferatul meu material este fetru, în speci-
al cărticelele senzoriale/cu activități educati-
ve pentru copii” spune Adelina. Cum orice 
început e greu şi se face cu paşi mici, Adeli-
na spune că “Resurse financiare nu am prea 
avut, cumpăram de fiecare dată doar strictul 
necesar pentru produsul care voiam să îl re-
alizez.”
Fetrul este un material versatil, putându-se 
realiza din el foarte multe lucruri, cum ar fi 
decorațiuni, cu nume şi/sau personaje/ani-
male. Numere aniversare, bentițe cu fundițe 
sau flori, cărți senzoriale, gentuțe, foarte 
multe lucruşoare, el fiind un material foarte 
bun, nu se destramă şi se coase foarte uşor.

„Cărțile senzoriale sunt o bucurie atât pen-
tru cei mici cât şi pentru cei mari, copiii se 
joacă şi se amuză de ceea ce pot face în carte 
şi în acelaşi timp învață şi lucruri noi, cum 
ar fi numerele, care cu ajutorul scaiului/vel-
cro le pune în ce ordine doreşte crescătoare/ 
descrescătoare... Foarte cerute mai sunt şi 
activitățile cu forme geometrice, potrivirea 
culorilor. Fetițele adoră camera cu păpuşica, 

unde le pot îmbrăca, le pot face băiță” 
povesteşte Adelina.

La o astfel de carte, Adelina lucrează aproxi-
mativ două zile, un timp relativ bun, având 
în vedere că prima carte a făcut-o în 2 săp-
tămâni.

Adelina spune că “se pot face multe proiec-
te pentru copii, şi ei pot decupa foarte uşor 
un fetru rigid de 1mm pe care ulterior îl pot 
lipi cu ajutorul siliconului pentru a crea dife-
rite obiecte, la atelierele care le-am susținut 
copilaşii au făcut suporți de creioane, flori-
cele...”

Munca de acasă aduce după ea şi provocări. 
A lucra de acasă, înconjurată de copii, nu e 
chiar atât de simplu, dar cu toate astea Ade-
lina este fericită că poate petrece mai mult 
timp cu cei mici, reuşind astfel să se împartă 
între casă şi mica afacere. “Munca de acasă e 
„diferită” dacă ai şi doi copilaşi ca şi în cazul 
meu. Este destul de dificil să nu fii întreruptă 
la fiecare 5 minute, dar încerc să fiu optimis-
tă şi sunt fericită că îi pot avea lângă mine 
mereu pe cei mici. Fetița mea deja e pasio-
nată şi ea de ceea ce fac eu, a învățat să coase 
şi să decupeze foarte bine, deşi ea are doar 

6 ani. Iar băiețelul aşteaptă cu nerăbdare fi-
ecare carte să fie gata pentru a o „încerca” 
el primul. Îi plac foarte mult, în special ac-
tivitatea cu animăluțe sau personaje de pus 
pe degețele” povesteşte Adelina, care mărtu-
riseşte că tot ei, sunt cei care o inspiră în re-
alizarea lucrărilor, dar şi primii critici după 
finalizarea unei lucrări.
Fiecare meserie, aduce cu ea diferite provo-
cări, iar acestea nu au lipsit din viaţa Adeli-
nei. 
”Cea mai mare provocare a fost o carte cu 
activități din fetru - cărţi care în mod nor-
mal sunt pentru copii - ea a fost cerută de o 
tânără domnişoară pentru viitorul soț, prin 
ea prezentând povestea lor, dar şi activități 

educative, dorind ca copilaşii pe care-i vor 
avea să învețe din acestă carte”. 
Clienţii Adelinei sunt din toată ţara, ea re-
uşind să se facă cunoscută pe facebook, pe 
pagina Cu Drag, unde este urmărită deja de 
peste 9500 de persoane. “Eu postez doar pe 
Facebook, dar majoritatea clienților sunt din 
recomandările altor clienți mulțumiți”.
La fel ca orice persoană, Adelina are planuri 
de viitor, iar legat de asta, îşi doreşte să aibă 
posibilitatea să realizeze cât mai multe ateli-
ere pentru copii.

Pe Adelina o știu deja de ceva ani, întâlnind-o la târgurile cu specific organizate în oraș. La prima vedere, ceea ce face ea, pare „floare la ureche”, dar experimentând personal ceea ce face, mi-am 
dat seama că nu e chiar atât de simplu pe cât pare. Categoric, pe lângă răbdarea de care trebuie să dai dovadă, trebuie să fii pregătit să mânuiești foarfeca, aţa și acul. Ştiu, e o treabă pe care unii 
au învăţat-o la școală, la lucru manual, dar eu, după o oră de tăiat cu foarfecele, am avut două zile dureri de degete. 
Așa că, vorba lungă, sărăcia omului, zic să începem povestea Adelinei Ţăvîrlău și al ei proiect de suflet „Cu Drag”. 

Se caută îngrijitor la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda
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Vass József – un tânăr care vrea să facă din pasiunea lui o 
meserie
Vass József are 24 de ani. Locuiește în satul Glăjărie aflat pe frumoasa Vale a Gurghiului. Provine dintr-o familie de oameni talentaţi, recunoscută pentru cioplitul în piatră și lemn.
Jozsef duce tradiţia mai departe, dacă putem spune asta, fiind pasionat de tot ceea ce înseamnă arte și meserii. Este pasionat de fotografie și pictură și surprinde în lucrările lui cele mai frumoase 
trăsături ale omului, dar și peisaje superbe.

Pe lângă toate acestea, gravează manual pe 
sticlă şi a făcut pentru familia sa un ceas din 
materiale reciclabile, folosindu-se de un vinil 
vechi, ceas care acum se află la loc de cinste 
pe perete, în casa lor. Tot ce ştie, a reuşit să 
înveţe în mod auto didact. 
Tinerii care îşi găsesc un rost în viaţă şi nu-
şi risipesc tinereţea pe evenimente şi lucruri   
care nu le fac cinste sunt de apreciat. 
Jozsef nu este un tânăr care să frecventeze 
anturajele care l-ar putea pune într-o lumină 
proastă, nu bea, nu fumează. Dă dovadă de 
simplitate şi bun simţ şi oferă respect celor 
din jur.

„Când ţin aparatul în mână și 
fotografiez mă simt ca un zeu”

Vass József a intrat în lumea pasionaţilor de 
fotografie cu imagini care surprind peisaje, 
iar în ultimii ani s-a axat mult pe ceea ce în-
seamnă fotografie de portret şi modă. 
„Nu sunt singurul din família mea care are 
talent. Tati sculpteză în lemn şi în piatră şi 
desenează foarte frumos. Din cauza pande-
miei, nu prea găsesc un job ca fotograf, aşa 
că m-am hotărât că, până lucrurile se vor 
regla şi voi putea să-mi deschid o firmă în 
domeniu, voi lucra la firma fratelui meu în 
domeniul construcţiilor. Sunt pasionat de tot 
ce înseamnă artă. Cu arta fotografiei am luat 
primul contact în anul 2010 şi da, pot spu-
ne că a fost iubire la prima vedere. Pe lângă 
fotografie desenez, pictez, cânt la chitară şi 
recent am început să scriu o carte în limba 
maghiara” îmi mărturiseşte Vass József. 
„Pentru mine, fotografia este ceva special 
pentru că atunci când ţin aparatul în mână 
şi fotografiez mă simt ca un zeu” îmi spu-
ne Jozsef, care este de părere că un fotograf 
trebuie să aibă înainte de toate foarte multă 
răbdare.
„Eu am o personalitate introvertită, dar am 
deschidere spre cei din jurul meu. E o mare 
dilemă, nu ştiu dacă e în regulă sau nu, dar 
eu pentru fiecare expoziție pe care am făcut-
o, am dat o bucăţică din sufletul meu. Un 
fotograf trebuie să fie 100% acolo, implicat 
trup şi suflet atunci când lucrează” adaugă 
Jozsef.  
Întrebat dacă se poate obţine o fotografie 
bună şi cu un simplu telefon, Jozsef spune 

că „sigur că se poate, doar că nu oricine reu-
şeşte asta. Uneori, prima întrebare pe care o 
primesc de la cei interesaţi de serviciile mele 
foto este „ce cameră ai, câţi megapixeli are”. 
Sincer, de multe ori poţi să ai cel mai perfor-
mant aparat, dar să faci cu el fotografii nere-
uşite. Cel mai important lucru cred că este 
cel care ţine aparatul ori telefonul în mână, 
fotograful. Eu nu am un aparat de ultimă ge-
neraţie, dar nici nu-mi doresc deocamdată. 
Momentan, am un aparat semi profesionist 
din gama Canon, dar dacă vreodată ar fi să-
mi iau ceva de calitate, cred că aş alege un 
5D mark III sau mark IV” mărturiseşte Vass 
József.
Vass József era hotărât ca în acest an, pen-
tru a se perfecţiona în domeniul fotografiei 
să urmeze cursurile unui master learning 
în Cluj Napoca, dar din cauza virusului şi a 
restricţiilor a amânat momentul. „După ce 
o să am diploma în mână îmi doresc să-mi 
deschid un studio foto” spune Vass József, 
privind în viitor. 
Pandemia a dat peste cap planurile multo-
ra dintre noi şi a afectat multe domenii, în 
special cel al evenimentelor, aici fiind vorba 
atât de restaurantele unde se organizau dife-
rite petreceri, cât şi de solişti şi fotografi, DJ 
etc. Și dacă evenimente pe care să le fotogra-

fieze nu mai sunt, a început în timpul liber 
să picteze mai intens, mai ales în perioada 
de autoizolare. „În primăvară când am fost 
nevoiţi să stăm acasă nu am avut nimic de 
lucru ca fotograf aşa că am cumpărat pânză, 
vopsele şi tot ce a fost necesar pentru pictu-
ră şi m-am apucat de treabă. Prima pictură 
pe care am realizat-o, reprezintă o balerină, 
dansând într-o noapte de iarnă, pe gheaţă” 
a declarat Vass József. Îşi pune căştile pe 
urechi, dă drumul la muzică şi îşi dă frâu li-

ber imaginaţiei, făcând şi pensula să danseze 
pe pânză. 
Câteva dintre fotografiile lui pot fi văzute pe 
pagina de facebook Vass József - G Art pho-
tography sau pe instagram @vassjozsefpho-
to, dar şi pe 500xp.com, care este un portal 
dedicat pasionaţilor de fotografie. 
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Fără să te gândeşti că va fi vorba şi despre 
tine, iată că efectele pandemiei au ajuns în 
casa ta.
Ți s-a impus izolarea sau carantinarea, iar 
multe dintre răspunsurile la întrebările tale 
rămân în aer?
Ai găsit modalități de aprovizionare, dar te 
izbeşti de sacii de deşeu pe care îi produci, ca 
urmare a consumurilor?
Contează pe noi să venim în continuare în 
sprijinul tău, astfel încât deşeul generat să 
nu-ți încarce locuința şi să poată fi eliminat 
fără riscul de a-i infecta pe cei din comunita-
tea din care faci parte.

Așa încât, îți împărtășim mai 
jos câteva reguli simple de care 
te rugăm să ții cont, atunci când 
umpli coșul de gunoi:

 - Leagă sacii menajeri pentru a preveni scur-
gerea conținutului umed.

 - Colectează separat măştile, mănuşile, 
şervețelele folosite sau alte deşeuri ale produ-
selor de igienă, într-un sac înnodat la capăt, 
pe care îl vei introduce în acelaşi sac în care 
colectezi deşeul menajer.
 - Colectează separat deşeurile reciclabile 
(plastic/metal, hârtie/carton şi sticlă); sto-
chează-le în saci înnodați, până va veni mo-

mentul în care vei ieşi din carantină/izolare, 
iar eliminarea acestora o vei putea efectua 
într-un mod corect.
 - Cu toate că te afli în carantină/ izolare, in-
frastructura de eliminare a deşeurilor va ră-
mâne aceeaşi. Ține cont de faptul că deşeurile 
menajere le vei elimina fie prin intermediul 
pubelelor de plastic, dacă locuieşti la casă, 

fie în containerele metalice poziționate lângă 
bloc. În acelaşi timp, deşeurile reciclabile de 
tip PET vor fi colectate din poartă în poartă 
de către operatorii de salubrizare, pe când 
cele de hârtie/carton, de sticlă sau alte cate-
gorii ale deşeurilor din plastic fiind necesar 
să le elimini la punctele comune de colectare 
(insule) aflate în localitatea de care aparții. 
Dacă locuieşti la bloc, deşeurile reciclabile 
este nevoie să le elimini pe fracții, la punc-
tele comune de colectare aferente blocului în 
cauză.
 - Nu interacționa cu operatorii de salubri-
zare, atunci când aceştia se află în exercițiul 
de colectare a deşeurilor pe care le-ai produs.
Oricât de nesemnificativă ar părea, 
contribuția ta în vederea reducerii impactu-
lui pandemiei, care planează constant asu-
pra vieților noastre prezente, este extrem de 
importantă. Îți dorim sănătate şi îți adresăm 
gânduri de recunoştință, fiindcă ai decis să 
menții curat în jurul tău, alături de noi.

Echipa ADI Ecolect Mureș
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Despre deșeurile din fiecare zi de izolare, de carantinare

Curtea de Apel Târgu-Mureș a decis, pe 28 oc-
tombrie, suspendarea vânătorii pentru două 
specii de gâscă, pentru care cotele de vânătoa-
re erau îngrijorător de mari. Instanța a admis 
astfel o cerere formulată de Asociaţia OTUS. 
Decizia nu este definitivă, dar este executorie 
de la momentul pronunțării.  

Curtea de Apel Târgu-Mureş a admis cererea 
formulată de Asociaţia OTUS în contradic-
toriu cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pă-

durilor.  În consecinţă, judecătorii au dispus 
suspendarea în parte a executării Ordinului 
nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de 
recoltă pentru unele specii de faună de inte-
res cinegetic, la care vânătoarea este permisă, 
pentru perioada 2020 – 14 mai 2021, cu re-
ferire la gâsca de vară (Anser anser) şi gârliţa 
mare (Anser albifrons).
În esență, instanța a avut de analizat motive 
de nelegalitate şi pericolul iminent pe care 
îl produce un astfel de ordin care stabileşte 

cotele de vânătoare în lipsa unei măsuri ime-
diate de suspendare.
Statul român a eşuat în a se asigura că 
activitățile de vânătoare sunt compatibile 
cu necesitatea menținerii populației de pă-
sări, moştenire a tuturor statelor membre, la 
un nivel satisfăcător, iar stabilirea cotelor de 
recoltă pentru speciile de păsări s-a făcut cu 
încălcarea Directivei 79/409/EC, cunoscută 
sub denumirea Directiva Păsări.
De asemenea, statul român a eşuat în a se asi-

gura că vânătoarea nu reprezintă un pericol 
în eforturile de conservare, atât a speciilor  
de interes cinegetic, cât şi a celor  în cazul 
cărora vânătoarea este interzisă, cu luarea 
în considerare a ariei de distribuție a speci-
ei. În plus, dacă o specie face obiectul unor 
activități excesive de vânătoare pe parcursul 
rutei de migrație, acest lucru poate periclita 
eforturile de conservare în alte regiuni ale 
Europei sau chiar în afara acesteia.

Vânătoarea la gârlița mare și gâsca de vară, suspendată prin 
hotărâre judecătorească
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HORA angajează 
PROGRAMATOR

Cunoştinţe şi pregătire:
programare în Visual FoxPro 
administrare Windows server
cunoştinţe HTML, web server

depanare primară calculatoare, in-
stalări, configurări Windows

cunoştinţe minime în programe de 
editări grafice

experienţă: 1 an în dezvoltare 
software

studii medii/superioare
CV-urile se trimit la 
secretariat@hora.ro

Pierdut legitimație de parcare 
pentru handicap pe numele de 

Tomuțiu Tudor - Gabriel pentru 
maşina cu nr. de înmatriculare 

MS -12 -  MHB

11UTILE

ANUNŢ

NOU!!
S-a deschis staţia ITP în Reghin 
situata pe strada Carpaţi, nr 
32a, vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturis-
me 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

Director fondator: Daniel Gliga
Reporter:  Codruţa Romanţa 
 Alexandra Cotoi
Corespondenţi:  Ilie Frandăș
 Cezara Ştefan
Corectura: Alexandra Cotoi
Foto: Adrian Romanţa
Tel. redacţie: 0265 513 031
e-mail: glasulvailor@yahoo.com
ISSN 2067 - 2772
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