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SPORT ADMINISTRAŢIE
Mark Endre „Am trecut direct la fapte, 

neavând nevoie de acomodare”

Au fost alimentate cardurile pentru masa caldă 
Direcția Asistență Socială Reghin a distri-
buit în luna noiembrie tichetele sociale pe 
suport electronic (carduri) pentru masă cal-
dă, persoanelor defavorizate din Municipiul 
Reghin. 
Astfel, conform adresei Instituției Prefec-
tul - Județul Mureș, miercuri, 9 decembrie 
2020 au fost încărcate cardurile pentru mese 
calde, din cadrul Programului pentru ajuto-
rarea persoanelor defavorizate, aferente luni-
lor: septembrie - 180 lei, octombrie – 180 lei, 
noiembrie – 180 lei, decembrie -  180 lei. 
Acestea sunt acordate de Guvern, prin Mi-
nisterul Fondurilor Europene, prin interme-
diul Programului Operaţional pentru Aju-
torarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 
2014-2020, finanţat din Fondul de Ajutor 
European destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD). 
Potrivit informaţiilor furnizate de Primăria 
Municipiului Reghin printr-un comunicat 
de presă, “suma maximă de plată este de 40 
lei pe zi. Pentru prima plată este necesară in-
troducerea codului PIN. Cardul este acceptat 

doar în rețeaua de parteneri Sodexo. Cardu-
rile vor putea fi folosite pentru achitarea me-
selor calde doar în „reţeaua de comercianţi 
parteneri”.
La nivelul Municipiului Reghin,  lista uni-
tăţilor care pregătesc/servesc/livrează mese 
calde și care acceptă tichete sociale pentru 
mese calde  a fost  furnizată beneficiarilor 
împreună cu cardul.” 

Important de menţionat este faptul că aceste 
tichete sociale pe suport electronic pot fi fo-
losite doar pentru achiziționarea serviciilor 
de servire a mesei calde pentru care au fost 
emise.
Reamintim faptul că, beneficiarii acestor ti-
chete sociale pe suport electronic sunt: 
- persoanele care au venituri la nivelul in-
demnizaţiei sociale pentru pensionari, în 

vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste aceas-
tă vârstă; 
- persoane/familii fără adăpost, inclusiv per-
soanele/familiile care au fost evacuate și fa-
miliile cu copii care nu au domiciliu stabil pe 
raza Municipiului Reghin.
În prezent, unitățile afiliate care acceptă Car-
duri - Social Pass pentru mese calde de la ni-
velul Municipiului Reghin sunt următoarele:
 - Restaurant La Mitică - str. Vânătorilor, nr. 
29/31
 - Restaurant Clasic ”Monte Carlo”- str. 
Iernuțeni, nr. 162
 - Restaurant Intim - str. Republicii, nr. 2
 - Brutăria Eldi - str. Iernuțeni, nr. 13
 - Brutăria Eldi - str. Mihai Viteazu, nr. 17
 - Brutăria Eldi - str. Rodnei, bl.20, ap. 31
Pentru mai multe informații vă rugăm să vă 
adresați Instituției Prefectului pentru a intra 
în acest program.

(C.R.)
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Locul 1 pentru Raluca Elena Biro la Arnold Classic 
Europe din Spania

Reporter: Ce a însemnat pentru tine această compe-
tiţie?
Raluca Elena Biro: Pentru mine această competiție  mi-a 
demonstrat că pot evolua și pot avea continuitate în acest 
sport. Sunt mândră că, deși a fost un an greu din cauza 
pandemiei, am reușit să duc la bun sfârșit planul stabi-
lit după câștigarea Campionatului Balcanic. Și am reușit 
să reprezint Federația Română de Culturism și Fitness, 
clubul Voința Sebastiano Reghin și comuna Gurghiu din 
care fac parte cu mândrie, pe cea mai prestigioasă sce-
nă: competiția marelui Arnold Schwarzenegger. Premiul 
câștigat înseamnă răsplata pe deplin a celor 12 săptămâni 
de pregătire strictă, greoaie, dar și  cu acumulare foarte 
mare a bagajului de cunoștințe.

Rep.: Ce poţi să îmi spui despre pregătirea pentru acest 
concurs?
R.E.B.: După Campionatul Balcanic am avut pauză o 
săptămână, în care am decis, împreună cu soțul meu, 
Bogdan, să trecem de la vis la ceva palpabil, să urcăm 
pe o altă treapta și anume la 12 săptămâni de pregătire 
strictă și în același timp grea, pentru a putea trece la un  
nivel la care acum 2 ani când am început să concurez nu 
ar fi fost posibil.   
Aveam 120 de minute de antrenament cardio pe zi, 45 de 
minute de antrenament în sală cu greutăți, dar cel mai 
important lucru, o dieta bine pusă la punct și pregătirea 
zilnică a celor 6 mese. Tot aici, odihna a reprezentat un 
factor la fel de important ca ceilalți factori enunțați an-
terior. 

Rep.: Cum ţi s-au părut celelalte sportive?

R.E.B.: Sportivele au fost foarte bine pregătite, exact cum 
trebuie să fie pentru acest nivel. Dintr-un total de 6 fina-
liste, pot enumera câteva sportive de top, cum ar fi: din 
Estonia -Tiia Kare - dublă campioană mondială, anul 
acesta; Jennifer Cristobal - campioana Spaniei și Assna 
Hassani, campioana Franței. 

Rep.: Ce urmează din punct de vedere sportiv? 
R.E.B.: În ceea ce privește viitorul apropiat, am la 
dispoziție 5 zile pentru întoarcerea din Spania și deplasa-
rea în Cehia, la o competiție foarte prestigioasă și anume 
Fitness Mania Classic, Kladno, care se desfășoară în peri-
oada 18 - 20 decembrie 2020.
După această competiție, va urma o perioadă de odihnă și 
recuperare în care vom stabili în linii mari, planul pentru 
2021.

Raluca Elena Biro a participat sâmbătă, 12 decembrie, la prestigiosul concurs de fitness şi culturism: Arnold Classic Europe, desfăşurat în Santa Susanna - Spania, unde a reuşit să urce pe 
podium, obţinând primul loc la categoria Body Fitness Senioare, 158 cm, concurând 6 finaliste pentru marele premiu.  Deşi se află încă în Spania, am dorit să luăm la cald informaţiile, astfel încât 
Raluca ne-a răspuns la câteva întrebări...
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Mark Endre „Am trecut direct la fapte, neavând nevoie 
de acomodare”
Reporter: A trecut deja ceva timp de când 
aţi preluat mandatul de primar. V-aţi aco-
modat cu această funcţie?
Mark Endre: Am preluat mandatul de o 
lună. O lună în care am trecut direct la fapte, 
neavând nevoie de acomodare. 

Rep.: Care au fost primele lucruri de care 
v-aţi ocupat şi ce aţi găsit în primărie, după 
preluarea funcţiei? 
M.E.: Am avut zeci de ședințe de lucru. 
Ședințe pentru a găsi cele mai bune soluții 
în a pune stop cheltuielii nejustificate și 
iraționale a banilor publici și eficientizarea 
activității întregii instituții. Nu se pot face 
schimbări la 180 de grade peste noapte, dar 
poți să dai o altă direcție peste noapte. 

Rep.: Ce lucrări, investiţii se desfăşoară în 
prezent în Municipiul Reghin?
M.E.: Unele proiecte sunt în fază de eligibili-
tate, unele în evaluare tehnico-financiară, iar 
altele în curs de implementare. Se lucrează 
intens la extinderea și reabilitarea corpurilor 
C6 și C7 la Gimnaziul de Stat „Alexandru 
Ceușianu”, unde vom avea 3 săli de clasă noi 
la parter, 3 la etaj+anexe, grupuri sanitare și 
o magazie pentru material didactic.

Rep.: Pe strada Câmpului se lucrează in-
tens... În ce stadiu sunteţi la acest proiect? 
Cum se desfăşoară lucrările aici? Aţi în-
tâmpinat greutăţi?
M.E.: Lucrările de pe strada Câmpului de-
curg în conformitate cu  contractul. Pe o 
parte a carosabilului avem trotuar, drumul 
s-a pregătit pentru asfaltare. Asfaltarea se va 
realiza dacă nu se întâmpină dificultăți din 
cauza condițiilor meteo.

Rep.: Au avansat lucrările şi la blocul so-
cial de pe strada Ierbuş... Aici se ştie cine 
şi când pot depune dosarele? Care sunt 
condiţiile de obţinere a unui apartament 
în acest bloc ?
M.E.: La blocul de pe strada Ierbuș s-au fi-

nalizat tâmplăriile și izolațiile exterioare. Pe 
perioada lunilor reci se va lucra la instalațiile 
interioare și la finisaje. Cererile pentru 
locuințe sociale se pot depunde la CIC, iar 
condițiile de a obține o locuință sunt stabi-
lite de Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.

Rep.: Care e situaţia la proiectul de reabili-
tarea a stadionului Metalul?
M.E.: Așteptăm actualizarea proiectului cu 
cerințele Federației Române de Fotbal, astfel 
încât terenul să poată fi omologat.

Rep.: Că tot vine vorba despre sport şi tere-
nuri de sport... Şi stadionul Avântul ar avea 
nevoie de o reabilitare... 
M.E.: Se lucrează la studiul de fezabilitate, 
s-a emis certificatul de urbanism. În cadrul 
documentației va fi prevăzut faptul că se 
dorește demolarea corpurilor de clădiri și 
gradene degradate, reabilitarea terenului de 
fotbal, reproiectarea pistei de atletism, echi-
parea terenului de fotbal conform normati-
velor (pentru teren de fotbal divizia A), re-
amplasarea terenului de minifotbal, vestiarul 

și tribuna vor fi reconstruite în întregime ca 
un singur corp de clădire, tribuna acoperită 
și proiectarea unei parcări supraetajate.

Rep.: Ştiu că vă doriţi să duceţi mai departe 
proiectele importante începute de vechea 
administraţie. Printre acestea este «Asi-
gurarea mobilității în Municipiul Reghin”. 
Cum stau lucrurile la acest proiect?
M.E.: Modernizarea infrastructurii rutiere 

aferente traseelor utilizate de mijloacele de 
transport public de călători este pasul cel mai 
important din punctul meu de vedere. Se 
lucrează la proiectul tehnic privind moder-
nizarea străzilor Axente Sever, Salcâmilor, 
Ierbuș și Câmpului. Legat de achiziția auto-
buzelor s-au stabilit toate detaliile, în primă-
vară vor sosi primele două autobuze hibrid, 
urmând ca până la finalul anului să sosească 
și celelalte opt.

Rep.: Iarna e aici, nu mai există niciun du-
biu. Ce ne puteţi spune despre întreţinerea 
drumurilor? Aveţi suficient material anti-
derapant, utilaje? Cine se ocupă de desză-
pezire pe raza municipiului? 
M.E.: Am evaluat utilajele pregătite de 
intervenție pentru sezonul de iarnă, inclusiv 
funcționarea lor și alocarea personalului pe 
fiecare utilaj în parte, cantitățile de material 
antiderapant pe care operatorul le are în stoc, 
precum și graficele de intervenție pentru pe-
rioada de iarnă. Suntem pregătiți. Activitatea 
de deszăpezire va fi executată de angajaţii 
propri din cadrul Secției Drumuri și Poduri, 
cu utilaje și echipamentele specifice activită-
ţii de deszăpezire.

Au trecut deja câteva luni de când Mark Endre a preluat funţia de primar al Municipiului Reghin. A trecut direct la treabă, continuând proiectele importante începute de vechea administraţie, 
dar şi demarând proiecte noi, pe care le-a pus în faţa cetăţenilor în campania electorală. 
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Schimbare de prioritate la intersecția străzilor Gării - Axente Sever
Codruţa ROMANŢA

Zona Podului Mureş de la intersecţia străzii 
Axente Sever cu strada Gării este în această 
perioadă în atenţia autorităţilor locale. Lu-
crările au început cu frezarea stratului de as-
falt, urmate de extinderea benzilor de circula-
ţie şi renunţarea la sensul giratoriu, care era 
instalat provizoriu. 

“Deocamdată, tronsonul de drum de pe 
strada Gării spre Kaufland s-a extins la două 
benzi, facilitând circulația. La intersecția 
Podului Mureș cu Axente Sever, sensul gi-
ratoriu va fi închis, iar tronsonul de viraj va 
fi drumul principal și cei care vin de către 

gară vor trebui să acorde prioritate. Proiec-
tul tehnic atribuit prin licitație și întocmirea 
documentației pentru autorizația de con-
struire este în curs, urmează licitația. Certifi-
catul este emis. 
Temporar, frezăm stratul de asfalt de slabă 
calitate de la intersecția dintre Strada Gării 
și Axente Sever. În primăvară vor începe lu-
crările complete în cadrul unui program de 
finanțare UE. Începând de la Podul Mureș, 
străzile Axente Sever, Ierbușului și Salcâmi-
lor vor fi complet reabilitate” a precizat pri-
marul municipiului Reghin, Mark Endre. 
Așadar, participanţii la trafic  trebuie să știe 
că începând cu data de 14 decembrie 2020, pe 
tronsonul de drum de la intersecția străzilor 
Gării-Râului și până la intersecția străzilor 
Gării-Axente Sever, circulația se va desfășura 
pe două benzi de circulație pe sensul de mers 
dinspre strada Râului înspre strada Axente 
Sever. De asemenea, în intersecția străzilor 
Gării-Axente Sever, sensul giratoriu va fi 
desființat, iar prioritate de trecere vor avea 
participanții la trafic care circulă dinspre 
strada Sării înspre strada Ierbușului și invers, 
iar cei care circulă dinspre Gara CFR vor 

trebui să acorde prioritate de trecere, având 
montat indicatorul Cedează Trecerea
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Acum patru ani, în 2016, când am lăsat man-
datul, erau începute câteva proiecte pentru 
modernizări de drumuri, inclusiv bani în 
buget pentru un kilometru și jumătate de as-
falt, despre care tare m-am mirat că nu s-au 
demarat lucrările până anul trecut. Concret, 
anul trecut a început să se miște ceva pe pro-
iectele rămase în derulare”.

Canalizarea, o prioritate 

Un lucru care lipsește în comuna Hodac este 
canalizarea, motiv pentru care, primarul Ia-
cob Valentin, își dorește foarte mult să rezol-
ve această problemă la nivel de comună, însă 
e conștient că acest proiect este unul amplu, 
care nu se poate rezolva peste noapte. 
„Pe partea de canalizare, eram înscriși în 
Master Planul judeţean, la ADI Aqua Invest. 
Au trecut încă patru ani și nu s-a mișcat ni-
mic. Aici cred că dacă o să fie fonduri euro-
pene în imediata perioadă, suntem nevoiţi să 
accesăm fonduri ori individual, ori în asoci-
ere cu comuna Gurghiu și să realizăm siste-
mul de canalizare în comună pentru că este o 
mare problemă acest aspect. Din 2013 - 2014 
erau promisiuni că banii sunt veniţi și trebu-
ie doar cheltuiţi, că sunt în faza de licitaţie, 
ca să aflu acum, că după încă 4 ani cât nu am 
fost primar, se află tot în faza de proiectare. 
Nu s-a schimbat absolut nimic! 
Putem lua exemplul comunei Ibănești, care a 
ieșit din asociaţie și a mers pe proiect indivi-
dual și uitaţi-vă că se lucrează la canalizare și 
sunt cetăţeni care sunt deja racordaţi la cana-
lizare. Putem ieși, dar să fim siguri că avem 
o altă sursă de finanţare. Vrem să demarăm 
realizarea sistemului de canalizare în comu-

na Hodac. Nu se va termina în acești patru 
ani de mandat pentru că e o lucrare mare, iar 
comuna e întinsă pe mulţi kilometri” a pre-
cizat Iacob Valentin. 
De la vechea conducere a preluat un proiect 
de mansardare și modernizare la școala din 
Toaca, unde contractul este semnat pentru 
proiectare și execuţie. „Finanţare avem de la 
PNDL fiind vorba despre 37 de miliarde lei 
vechi. S-a început proiectarea imediat după 
ce am preluat mandatul. Mai avem tot prin 
PNDL un drum în lucru pentru asfaltare, 
Hodac – Dubiște, care o să fie foarte circulat 
după ce va fi dat în folosinţă. Se va asfalta în 
primăvara anului viitor când timpul se mai 
încălzește și ne permite să demarăm astfel de 
lucrări. 
Mai sunt aproximativ 12 kilometri de dru-
muri neasfaltate. Este pregătit pentru asta un 

studiu DALI și cum găsim o sursă de finan-
ţare să putem depunde proiecte pentru a rea-
liza și aceste lucrări de asfaltare. Practic sunt 
niște bucăţele, 500 m, 800 m, dar cumulate 
sunt aproximativ 12 km, care trebuie făcute 
pentru că suntem în secolul XXI și la toată 
casa este cel puţin o mașină, și-atunci cetă-
ţeanul are nevoie. Plus că un drum asfaltat 
nu necesită an de an cheltuieli de întreţine-
re. Sunt de 11 ani drumuri asfaltate și nu a 
mișcat nimic, nici o groapă, asta atât timp cât 
sunt lucrare corect, sunt lucrări de calitate” a 
adăugat primarul Iacob Valentin. 

Gazul pe agenda de lucru 

Introducerea gazului în comună este o altă 
prioritate și proiect mare pe agenda de lucru 
a primarului Iacob Valentin. „Suntem în faza 

de a aduna semnături pentru introducerea 
gazului în comuna Hodac. Avem nevoie de o 
mie de semnături din care sunt adunate pes-
te 800. Până în data de 17 decembrie e data 
limită de depunere a proiectului. Este vorba 
despre un proiect prin Ministerul Fondurilor 
Europene, Programul Operaţional de Infra-
structură Mare, unde avem șanse mari de a 
fi finanţaţi. Acest proiect nu obligă cetăţenii 
la nicio cheltuială pentru că lucrarea ajunge 
până la limita de proprietate, unde vine con-
torul. Inclusiv partea de branșare este supor-
tată în cadrul proiectului. Este păcat să nu 
te branșezi dacă totul e gratis” spune Iacob 
Valentin, primarul comunei Hodac. 
În acest an, cetăţenii comunei Hodac nu vor 
putea beneficia de lemn de foc din pădurea 
comunală, primarul comunei Hodac, preci-
zând faptul că „Din păcate, cetăţenii vin la 
primărie să întrebe de lemne de foc, dar nu 
există nicio partidă din pădurea comunală, 
care să fii fost marcată cu destinaţia lemn 
pentru foc. Fiind primar de foarte scurt 
timp, nu am mai avut timp să și marcăm, să 
și facem un contract cu o firmă de exploatare 
care să scoată lemnul la drum și să facă metri 
ster. Așa că în acest an, fiecare se descurcă pe 
cont propriu”. 

După alegerile din 26 septembrie, Iacob Valentin a preluat mandatul de primar după o pauză de patru ani. Invitat la emisiunea „Alesul la Raport” de la postul regional de televiziune Ardeal TV, 
Iacob Valentin a declarat că „A fost o campanie electorală atipică din pricina coronavirusului, motiv pentru care ne-am axat foarte mult pe mediul online, pe facebook. Am revenit după patru 
ani de pauză, deoarece multă lume din comuna Hodac a solicitat acest lucru. Am încercat şi se pare că a fost cu succes.

Canalizarea şi introducerea gazului, prioritate în comuna Hodac 
Codruţa ROMANŢA

A crescut plafonul la ajutorul de încălzire
Conform unui comunicat de presă transmis de 
Primăria Municipiului Reghin, se majorează 
plafonul pentru acordarea ajutorului de încăl-
zire a locuinței, începând cu luna decembrie 
2020, de la 750 lei la 800 lei.

Potrivit O.U.G nr.208/2020 pentru modifi-
carea O.U.G nr.70/2011 privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezonului rece, 
începând cu luna decembrie 2020 se majo-
rează plafoanele pentru acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinței astfel:
 - De la 750 lei la 800 lei venit net mediu lu-
nar pe membru de familie, respectiv al per-
soanei singure care utilizează pentru încăl-
zirea locuinței gaze naturale, ajutorul lunar 
fiind de 20 lei;
 - De la 750 lei la 800 lei venit net mediu lu-

nar pe membru de familie, respectiv al per-
soanei singure care utilizează pentru încălzi-
rea locuinței energie electrică, ajutorul lunar 
fiind de 20 lei;
 - De la 750 lei la 800 lei venit net mediu lu-
nar pe membru de familie, respectiv al per-
soanei singure care utilizează pentru încălzi-
rea locuinței cu lemne, cărbuni combustibili 
petrolieri, ajutorul lunar fiind de 20 lei.
Formularele Cerere și declarația pe propria 
răspundere pentru acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinței precum și do-
cumentele doveditoare necesare sunt puse 
la dispoziția celor interesați la sediul Muni-
cipiului Reghin, Direcția Asistență Socială 
Reghin, din str. Petru Maior  nr.41, came-
ra 40, de la poarta instituției sau pe site-ul 
instituției la secțiunea Acte necesare și for-

mulare on-line.
Cererile se depun  în continuare până la data 

de  20  a fiecărei luni.
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„În cei patru ani de mandat am fost mereu 
dedicat comunităţii, am muncit, iar respec-
tul se referă la faptul că dacă eu nu respect 
cetăţeanul, categoric nici el nu mă va respec-
ta pe mine, iar respectul reciproc nu poate 
aduce decât câștig. Am ales să candidez in-
dependent pentru că am simţit că am fost 
și în primul mandat oarecum independent 
și spun asta pentru că în primul mandat nu 
am fost sprijinit politic, pentru că am avut un 
partid mai mic, un partid care în momentul 
de faţă e cam dispărut de pe harta politică a 
ţării. Nu mi-a fost ușor, dar nu mi-a fost frică 
și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să duc 
unele proiecte la sfârșit, altele sunt în curs de 
implementare” spune Ilie Chirilă Tătar, pri-
marul comunei Solovăstru. 

Podurile din Jabeniţa şi Solovăstru în lucru

Lucrările la cele două poduri din localităţile 
Jabeniţa și Solovăstru sunt în curs. Potrivit 
edilului, se lucrează intens, în paralel, la cele 
două poduri, de dimineaţa până seara. „La 
cel de la Jabeniţa structura metalică este deja 
pusă pe piloni și se forţează ca până la Sărbă-
tori, dacă timpul ne va permite, să se toarne 
și placa de beton pentru ca podul să fie cir-
culabil, chiar dacă nu la capacitate maximă. 
Ambele poduri, anul viitor în luna iunie, vor 

fi cu siguranţă la capacitate maximă de folo-
sire. Pentru comunitatea din Jabeniţa, podul 
peste râul Gurghiu este, poate, cea mai mare 
realizare. Și pentru Solovăstru, podul care 
face legătura între localitatea Solovăstru și 
terenurile de peste apă este extrem de impor-
tant. Dacă avem o viziune mai largă, se are în 
vedere execuţia lucrărilor la centura Reghi-
nului, care spre deosebire de altă dată, când 
auzeam discuţii despre ea, și mie îmi venea 
să râd. Însă de data aceasta, lucrurile s-au 
mișcat mult mai repede și chiar ni s-a soli-
citat și nouă să facem lucrările de cadastrare 
cu planul parcelar, prin zona unde va trece 
această centură, pe UAT Solovăstru. Pentru a 
nu fi noi o piedică în realizarea acestei inves-
tiţii, am luat în serios și suntem aproape de 
a finaliza parcelarul în zona respectivă, unde 
evident vor fi expropierile. O investiţie care 
ulterior ne va aduce un plus și nouă” menţi-
onează primarul comunei Solovăstru. 

Băile de la Jabeniţa în vizorul autorităţilor 
locale 

Băile de la Jabeniţa au fost în ultimii ani un 
subiect des mediatizat și discutat. Conform 
declaraţiilor făcute de primarul comunei 
Solovăstru, Ilie Chirilă Tătar, proprietarul a 
câștigat procesul, dorind acum să vândă tot 

terenul pe care-l are în proprietate. 
„Jabeniţa are un potenţial turistic pe care 
nu-l au multe localităţi din România. Avem 
acele băi sărate cu o calitate extraordinară a 
apei. Însă știm cu toţii situaţia: ele au fost re-
trocedate proprietarului, acesta nu a investit 
nimic, fiind în mai multe procese cu fostul 
concesionar. În sfârșit, în acest moment, este 
proprietar de drept și pot să vă spun că am 
primit un mail de la proprietarul acestor Băi 
despre faptul că este deschis discuţiilor cu 
oricine, fie privat, fie primăria. Bineînţeles, 
suma care ne-o solicită este pentru noi destul 
de mare, însă s-ar putea să găsim o soluţie 
de compromis și să cădem la o înţelegere. În 
momentul de faţă, proprietarul Băilor a so-
licitat o sumă de 600 de mii de euro pentru 
proprietăţile pe care le are acolo, respectiv 
1,8 hectare în incinta Băilor, 0,2 hectare vis-
a-vis de Băi și încă aproximativ 2,5 hectare 
în zona unde sunt bălţile cu nămol. Vrea să 
vândă toată proprietatea la pachet. Suma este 
enorm de mare pentru noi.
Cu siguranţă Băile își vor scoate banii înze-
cit înapoi. Chiar dacă le-am cumpăra, dacă 
nu ai bani de investiţii, nu e o variantă. Poate 
se va găsi un privat din zonă care va dori să 
achiziţioneze aceste Băi. Poate un parteneriat 
public-privat. Voi încerca să am discuţii și cu 
cei de la Consiliul Judeţean, pentru a încerca 

un parteneriat ori o discuţie cu primarii de 
pe Valea Gurghiului. O să încercăm să găsim 
orice soluţie care ar putea să aducă un plus 
de valoare și ar putea da viaţă acestei staţi-
uni balneo-climaterice, care este păcat că de 
atâţia ani stă acolo, în întuneric. Probabil că 
lumea pe la colţuri acuză administraţia lo-
cală, dar credeţi-mă că dacă am fi avut bani, 
erau cumpărate mai de mult” a declarat Ilie 
Chirilă Tătar. 

Pachete pentru copii de sărbători

Un număr de 400 de pachete vor fi distribu-
ite copiilor din comună, în preajma sărbăto-
rilor de iarnă. „De ce 400 de pachete? Pentru 
că în cele două școli din Jabeniţa și Solovăs-
tru avem 244 de copii, care frecventează cur-
surile, însă situaţia fiind de așa natură încât 
trebuie să mergem din poartă în poartă să 
ducem pachetele acasă, nu putem să îi omi-
tem pe cei care sunt la alte școli. Astfel am 
decis să suplimentăm, la fel ca anul trecut, 
numărul de pachete. Fiecare va primi acasă 
pacheţelul, să simtă că este sărbătoare, chiar 
dacă situaţia este așa cum este. Întotdeauna 
am avut grijă de copii și nu am lăsat la o parte 
niciun eveniment legat de aceștia, indiferent 
că a fost 1 iunie ori sărbătorile de iarnă” a 
precizat primarul comunei Solovăstru. 

La Suseni continuă lucrările de introducere a canalizării
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Codruţa ROMANŢA

Reporter: Care sunt planurile pentru ur-
mătoarea perioadă?  
Mircea Mariş: Planurile nu sunt așa de mă-
reţe și entuziasmate, dar sunt planuri reale 
care trebuie realizate. În acest mandat vrem 
să închidem proiectul de canalizare din Su-
seni, să fie funcţională. Putem spune că se fi-
nalizează în acest an toată localitatea Suseni, 
scăpăm de săpături și de această parte urâtă 
a lucrurilor. 
Proiectul de asfaltare pe fonduri europene 
este depus, sunt demarate lucrările și trebu-
ie să le finalizăm, iar apoi să continuăm cu 
asfaltarea localităţii Suseni și eventual, dacă 
se deschide o nouă sesiune de fonduri euro-
pene, să introducem canalizarea și în satul 
Luieriu. 
Mai avem prin CNI patru proiecte: două 
sunt deja trecute prin primele filtre, cabinet 
medical uman la Suseni și reabilitare drum 
în localitatea Suseni. Mai avem un proiect 
depus legat de modernizarea grădiniţei din 
Luieriu și înfiinţarea Centrului Cultural în 
aceeași clădire. De asemenea, avem un pro-
iect depus pentru un bazin de înot în Suseni. 
Grădiniţa este finalizată, urmează ca săptă-
mâna viitoare să facem recepţia finală. Acolo 
este și partea de curte pavată. 

Rep: S-a reuşit numirea unui viceprimar în 
comuna Suseni?

M.M.: Pentru viceprimar am avut o iniţi-
ativă, am avut o propunere, dar nu a trecut 
pentru că nu a fost agreată de toate partidele 
din Consiliul Local. Suntem în negocieri, în-
cercăm să ne punem viceprimar, dar se pare 
că lumea nu își prea dorește acest lucru. Un 
primar are nevoie de viceprimar și de colec-
tiv pentru că de două săptămâni în primăria 
Suseni se lucrează cu trei angajaţi pentru că 
unii sunt în concediu medical, alţii în con-
cediu pentru creșterea copilului și așa am 

rămas trei funcţionari în primărie și avem 
volum mare de lucru. 

Rep.: Cum staţi la partea de colectare a ta-
xelor şi impozitelor?
M.M.: Taxele și impozitele vor rămâne pen-
tru anul viitor la același nivel, vor fi indexate 
doar după indicele de inflaţie conform legis-
laţiei în vigoare. Din păcate putem spune, 
rămânem cu foarte multe taxe și impozite 
neîncasate în acest an din cauza pandemiei, 

faţă de alţi ani. Și în cariera mea de primar 
e prima dată când rămân cu un sold foarte 
mare de taxe și impozite neîncasate. Fără 
aceste taxe și impozite colectate nu se pot re-
aliza multe lucruri. 
Pentru anul viitor ne mai propunem o re-
novare a exteriorului clădirii primăriei, iar 
banii din bugetul local vor fi folosiţi pentru 
cofinanţare la proiectele europene, pentru că 
proiectele de asfaltare și canalizare trebuie să 
le finalizăm în 2021. 

Rep.: În anii trecuţi ofereaţi pachete copii-
lor în preajma sărbătorilor...
M.M.: Într-adevăr, în anii trecuţi, copiii ve-
neau la colindat la primărie și le ofeream 
pachete de Crăciun. În acest an, din pricina 
pandemiei, finanţăm doar școlile cu o sumă 
de 10 mii de lei pentru ca aceste pachete să 
ajungă de sărbători la copii.  

Rep.: Cum staţi la partea de deszăpezire?
M.M.: Deszăpezirea se va realiza în regie 
proprie cu utilajul pe care-l avem în dotare, 
pe care l-am achiziționat prin fonduri euro-
pene. Problema este că și acolo avem doar 
două persoane. Aveam trei, dar unul și-a dat 
demisia și a plecat. Material antiderapant am 
achiziţionat, avem suficient stoc pentru a tre-
ce cu bine peste această perioadă de iarnă.

La Suseni sunt în derulare, în momentul de faţă, două proiecte mari prin fonduri europene, referindu-ne aici la introducerea canalizării în localitatea Suseni şi asfaltarea în comuna Suseni, unde, 
pe partea de asfaltare s-au început lucrările cu drumul Luieriu. Despre aceste aspecte, ne-a vorbit Mircea Mariş, primarul comunei Suseni. 

Modernizarea comunei Solovăstru, în atenţia administraţiei locale
Implicare şi respect, acesta este crezul primarului comunei Solovăstru, Ilie Chirilă Tătar, pe care de altfel l-a şi folosit în campania electorală la alegerile locale, în urma cărora a câştigat încă un 
mandat, candidând de această dată independent. Despre aceste aspecte a vorbit în cadrul emisiunii Alesul la Raport de la Ardeal TV. 
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Chiar dacă în epoca modernă a avut loc o 
acţiune, mai violentă, de ateizare, chiar dacă 
etnicitatea a fost diluată și comunicarea cu 
„sfinţii” slăbită, caracteristica sărbătorilor, 
între sacru și tradiţional, nu s-a pierdut și nu 
s-au pierdut  nici practicile de natură super-
stiţioasă.  De aceea,  sărbătorile „se ţin”, adică 
omul nu lucrează și urmează uneori, chiar 
unele ritualuri tradiţionale. 
Pe la noi, mai ales în mediul rural, fenome-
nul globalizării, în care omul tinde să devină 
doar număr, obiect sau consumator, potrivit 
oarecum cu ateismul comunist, în care el era 
agreat doar în timpul muncii, respectiv ca 
„vacă de muls”, încă nu s-a făcut o ruptură 
totală, cu toate că omul modern de la oraș  
s-a îndepărtat de ipostaza festivă a sărbăto-
rilor, atât prin mașinism, cât și prin discre-
panţa între clasele sociale, dar mai ales, acolo 
unde tradiţia a fost uitată. Astfel omul creștin 
care atingea cu mâna “Barba lui Dumnezeu”, 
în vâltoarea lumii de  acum, atinge mai mult 
“Barba Necuratului”.
Din fericire însă, în această regiune, sacrul 
și profanul se întâlnesc și în ceremonialul 
sărbătorilor  în care, emoţia oprește timpul 
în loc și pune un semn în sufletul fiecăruia, 
pe care îl poartă toată viaţa.  Așa ceva se în-
tâmplă, mai ales în seara Ajunului, când co-
lindătorii parcă coboară din cer „pe-o scară 
dalbă de ceară” și se îndreaptă prin nămeţi 
spre fereastra creștinului ca să repete vestea 
Nașterii Mântuitorului. Momentul precedat 
de o serie întreagă de pregătiri, emană o stare 
de mare emoţie, alimentată apoi de poezia 
colindului, de oraţia urărilor și de primirea și 
cinstirea colindătorilor.   Mai devreme por-
nesc copii cu “Steaua”, apoi, mai ales pe Valea 
Mureșului, tinerii cu “Turca”. Urmează cetele 
de colindători adulţi care merg la neamuri și 
la prieteni unde colindă până la ziuă. 
Aici la poale de Gurghiu și Călimani, au 
rămas încă în memoria colindătorilor cele 
mai vechi versuri populare, din timpuri stră-
vechi, de când oamenii au văzut ochiurile 
Mării Sarmatice și au trăit alături de anima-
lele preistorice, precum “Boul Sur” (bos pri-

migenius). Bineînţeles că toate au fost încreș-
tinate odată cu răspândirea credinţei creștine 
în nordul Dunării.
Din nou, în Ajun de An Nou, copiii umblă 
cu “Plugușorul”, pe la Idicel Pădure, tinerii 
colindă mascaţi în obiceiul “Proștilor”, iar 
adulţii colindă la cei cu numele de Vasile. În 
dimineaţa zilei de An Nou, copiii umblă cu 
“Sorcova”.
La Bobotează, colindă doar adulţii, pe cei 
care îi cheamă Ioan și doar colindul “La nun-
ta ce s-a-ntâmplat” și cântecul “În grădina lui 
Ion”. 
După colindat urma jocul; proba muzican-
ţilor la Sfântul Nicolae, Jocul însuraţilor, în 
după-amiaza zilei de Crăciun, Jocul Fetelor, 
în după-amiaza celei de-a doua zi, iar Jocul 
Feciorilor, la Bobotează cu mici diferenţe de 
la o comunitate la alta. Jocul  era organizat 
de feciorii din comunitate, care își alegeau 
chizeșii sau vătafii, după care se angajau mu-
zicanţii, se închiria „casa jocului” și se făceau 

toate celelalte pregătiri. Nu exista taxă de in-
trare la joc, fiecare participant „cinstea pe fe-
ciorii noști”. În prima zi începea un joc „De-a 
lungu”, în care se prindeau numai însuraţii, 
ei, cu nevestele lor, fiind cei mai numeroși 
din comunitate. Chizeșii îi dădeau celui 
care juca înainte o ploscă cu vinars, care era 
transmisă din mână în mână prin tot jocul, 
fiecare închina și bea o înghiţitură. Cinstea, 
adică banii, erau primiţi de cel ce juca înain-
te, care oprea muzicanţii și anunţa:
- No s-auzim ! Să face cu voie bună (cutare) 
și cinstește  pe ficiorii noștri cu (suma). De la 
ei atât, de la Dumnezău, mai mult, să trăiască 
la mulţi ani! 
Cinstea era pentru toate zilele de joc, una la 
Sfântul Nicolae, trei la Crăciun, una la Anul 
Nou și două la Bobotează. Un chizeș se apro-
pia și lua banii, închinând cu plosca celui 
care a cinstit. Muzicanţii cântau din nou și 
ritualul se relua la fiecare pereche, iar jocul 
se prelungea până cinsteau toţi.

La Jocul Fetelor feciorii aveau grijă ca toa-
te fetele să fie jucate, pentru a cinsti fiecare. 
Suma de bani era mai mică, dar fiecare fată 
cinstea și doi cozonaci, din care, de fiecare 
dată, la miezul nopţii, se tăiau felii și erau 
serviţi toţi participanţii, adică și cei mai în 
vârstă, care nu jucau, dar nici nu puteau să 
stea acasă și atunci, într-o cameră de la casa 
jocului, la mese, ei povesteau, cântau sau ju-
cau cărţi. Pe lângă aceasta, fetele mai duceau 
și muzicanţii „pe cină” sau „pe amiază”, unde 
erau chemaţi și chizeșii sau drăguţul fetei re-
spective. 
Feciorii de obicei nu cinsteau, ci pe la Bobo-
tează, când se termina jocul și se făcea soco-
teala cheltuielilor, ei plăteau diferenţa.
Lumea era altfel, iar oamenii de sărbători ui-
tau de toate și se împăcau unul cu celălalt, nu 
erau atâtea tentaţii ca astăzi și nici atâta ură 
între oameni.
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Din nou despre sărbătorile de iarnă
 La oamenii din Valea Mureşului Superior în reperele de reprezentare a timpului, sărbătorile ocupă încă un loc important, mai ales prin repetare din memoria colectivă, a unor evenimente sacre. 
Pe această cale omul încearcă o călătorie imaginară în timpul mitologic, chiar şi dincolo de calendarul creştin.  Se spune că zilele de lucru sunt ale omului, iar sărbătorile, ale sfinţilor şi a lui 
Dumnezeu. 

Ilie FRANDĂŞ

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin - varianta perfectă 
pentru cei care au nevoie de bani
Principala activitate a Casei de Ajutor Re-
ciproc a Pensionarilor din Reghin este de 
oferire a împrumuturilor, de ajutor financiar 
pentru cei care au nevoie. Astfel, în decursul 
acestui an au fost oferite 2715 contracte de 
împrumut în valoare de 10.419.045 de lei. 
Până în data de 30 noiembrie, există în evi-
denţele CARP Reghin un total de 11236 
membri activi. În cursul acestui an, până la 
finele lunii noiembrie, erau înregistraţi 508 
membri, retrași 250, excluși pentru neplata 
cotizaţiei 122 și 411 decedaţi. Valoarea aju-
toarelor de deces până la data de 30 noiem-
brie este de 360.074 de lei. 
În decursul acestui an a fost oferit ajutor 
financiar, în valoare de 535.674 de lei, bani 
nerambursabili, astfel: 136 ajutoare speciale, 
469 ajutoare pentru ochelari, 74 sprijin pen-
tru tratamente în diferite staţiuni, 46 pentru 
excursii, 260 pentru proteze dentare și 68 
pentru diferite operaţii. 
O altă activitate importantă a CARP Reghin 
este ajutorul de deces. „La ajutorul de deces 
se dau toţi banii care s-au cotizat plus o parte 
de ajutor din partea CARP, care se oferă în 
funcţie de vechime, conform unei grile sta-
bilite. Au fost ani în care am oferit ajutoare 
de înmormântare de peste 500 de mii de lei” 
precizează Leon Stoica, președintele CARP 

Reghin. 
Cei care doresc să devină membri, trebuie să 
se prezinte cu buletinul, o adeverinţă de ve-
nit și să plătească o taxă de înscriere, de 2% 
din venit. Cotizaţia este cel puţin 1% din sa-
lariu sau pensie. Pe lângă această cotizaţie se 
mai plătește 5 lei și 3 lei reprezentând presta-
ţia celui care încasează lunar banii. „Dobân-
zile la noi sunt în felul următor: până la 3000 
de lei e 8% pe an, la peste 3000 de lei e 10% 
pe an. Dar la împrumuturile pentru boală, 

pentru că foarte mulţi bani se împrumută 
pentru ceea ce ţine de sănătate, medicamen-
te, operaţii, în condiţiile în care persoane 
respectivă ne dovedește că se internează în 
spital sau are de cumpărat o proteză, împru-
mutul se dă cu 5% dobândă pe an. 
În măsura în care o persoană are un fond de 
cotizaţii mai mare și ia împrumutul la nive-
lul soldului respectiv nu are nevoie de girant 
pentru că are rezerva din cotizaţie de unde 
se poate recupera în caz de nevoie, plus do-

bânda e de doar jumătate” precizează preșe-
dintele CARP, Leon Stoica.  

Pachete în preajma sărbătorilor

Conducerea CARP Reghin, cu sprijinul unor 
sponsori inimoși reușește de câţiva ani ca în 
preajma sărbătorilor de iarnă și a celor pas-
cale, să ofere membrilor înscriși, atât celor 
din Reghin, cât și celor de pe sate, mici atenții 
„Oferim și în acest an 250 de pachete cu ali-
mente. Aceste pachete sunt un real ajutor în 
prag de sărbători, pentru membrii cu o situ-
aţie materială precară. Avem câţiva parteneri 
care ne sprijină de fiecare dată când avem ne-
voie. De exemplu brutăria Pansab, pe lângă 
produsele pe care le oferă de  sărbători, oferă 
de mai bine de trei ani, 40 de pâini pe care le 
dăm  membrilor nevoiași, tot a doua zi. 
De asemenea, cei de la Ibănești, Mirdatod, 
oferă din gama lor de produse, 250 de pache-
te. Domnul Joarză de la Remex, ne sprijină 
pentru a doua oară financiar. Serele Dalin ne 
oferă roșii, Gliga Vasile Ghiorghe ne sprijină 
cu mere, iar farmacia Eco oferă ceaiuri, un-
guente, medicamente. Din fondurile noastre 
cumpărăm zahăr, orez, ulei, conserve de car-
ne și alte produse neperisabile” 
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ADI Ecolect Mureș dorește să întâmpine voința acelora dintre voi, care sunt inspirați ca de 
acest Crăciun să scrie o nouă poveste de familie, aducându-vă în sprijin câteva idei simple și 
eficiente cu care vă puteți administra responsabil activitățile domestice, care pregătesc fru-
moasele sărbători de iarnă, în disciplina a ceea ce se cheamă: Micul ghid al Eco-Crăciunului
Și, pentru că fiecare lucru bun începe de undeva, ADI Ecolect Mureș te invită să participi la 
un concurs lansat în spiritul Micului ghid al Eco-Crăciunului, detaliat mai sus. 
Acest concurs debutează de îndată, și anume în 8 decembrie, sub numele “Decorațiunea Cră-
ciunului tău are o poveste” și se va încheia la data de 31 decembrie 2020.
În acest interval, te impulsionăm să trimiți în atenția echipei ADI Ecolect Mureș pe adresa de 
e-mail  ecolect@cjmures.ro, o fotografie/filmare prin care să ne prezinți o decorațiune reali-
zată de tine. În cazul în care aceasta are o poveste, cu atât mai mult vom fi recunoscători că o 
vei împărtăși cu noi. Promitem ca, pe măsura efortului tău, să alegem cu atenție primele 30 
cele mai sustenabile și armonioase decorațiuni ale Eco-Crăciunului, urmând să le premiem 
cu câte o cană filtrantă care în mod sigur îți va plăcea. Detalii referitoare la Regulamentul de 
participare la concurs, le vei găsi pe rețetele de socializare pe care la administrăm, și anume 

site-ul www.adiecolectms.ro, precum și pe pagina facebook. Câștigătorii vor fi contactați per-
sonal de către echipa noastră, precum va fi elaborată și o listă a acestora, prezentată la data de 
11 ianuarie 2021. Așadar, nu ne rămâne decât să îți dorim inspirație în creație! 
Este un moment potrivit în care să reflectăm asupra semnificației greșite pe care am reușit 
să o dăm lunii decembrie, aproape în fiecare an. Liniștea sărbătorilor de iarnă poate fi trăită 
cu adevărat doar în măsura în care putem limita obiceiurile “de a ne da peste cap” impuse de 
dorința perfecțiunii aparente. Așadar, haideți să regăsim adevăratele taine ale Crăciunului, 
prețuind ceea ce suntem și ceea ce avem.  

Material redactat de: 
ADI Ecolect Mureş
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Un altfel de Crăciun: Eco-Crăciunul Codruţa ROMANŢA 

Ca urmare a dispunerii tuturor măsurilor organizatorice necesare pentru asigurarea desfă-
șurării în condiții optime a procesului de vot în cadrul alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaţilor din anul 2020, Penitenciarul Târgu-Mureș  a finalizat activitatea de votare, fără a 
fi înregistrate incidente sau manifestări de natură a perturba procesul electoral. 
Astfel, din cele 285 de persoane private de libertate aflate în custodie, 155 de persoane private 
de libertate cu drept de vot și-au exprimat în scris intenția de a vota. Dintre acestea un număr 
de 146 de persoane private de libertate și-au exercitat, în data de  06.12.2020, dreptul de vot 
în cadrul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaţilor din anul 2020. 
„Menţionăm că activităţile specifice s-au derulat cu respectarea măsurilor de protecţie impu-
se în actualul context epidemiologic. Persoanele implicate în procesul de vot (reprezentanţi ai 
secţiilor de votare, poliţiști de penitenciare, persoane private de libertate) au fost supuse tri-
ajului epidemiologic, au purtat echipamentul de protecţie respiratorie și au urmat indicaţiile 
de distanţare în interacţiune” se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii 
Penitenciarului Târgu-Mureș.  

146 de persoane private de 
libertate şi-au exercitat dreptul la 
vot

Reciclarea şi sustenabilitatea sunt concepte a căror materializare depinde de mine, de tine şi de alții. Poate părea complicat, însă dezideratul de la care pleacă aceste noțiuni este acela de a putea 
să faci mai mult, din mai puțin. Fiindcă vorbim aici despre o nouă strategie de viață şi de consum, perioada sărbătorilor este un prilej potrivit pentru a ne îndrepta cu paşi mici înspre acest gen 
de schimbare.
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BUCIN MOB 
angajează

3 operatori CNC
Informaţii la punctul de lucru din Solovăstru 490E sau la telefon 

0265-534.214 / 0265-534.215 între orele 8.00 -16.00.
Salariu atractiv

11SĂNĂTATE

NOU!!
S-a deschis staţia ITP în Reghin 
situata pe strada Carpaţi, nr 
32a, vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturis-
me și autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.
Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00
Sâmbătă 8.00 -13.00
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Tratamentul fumatului – realitate sau mit
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) es-
timează că în lume există 1,1 miliarde de fu-
mători (80% în ţările slab şi mediu dezvolta-
te), iar până în 2025 numărul fumătorilor va 
ajunge la 1,6 miliarde.

Folosirea tutunului în rândul tinerilor este 
în creștere rapidă în multe ţări. Conform 
Eurobarometru 2017 realizat de Comisia 
Europeană, procentul tinerilor care se apu-
că de fumat, respectiv categoria 15 - 24 ani a 
crescut de la 25% în 2014 la 29% în 2017. În 
ultimii ani a crescut numărul tinerilor care 
folosesc e-cigarette și HTP (Heat Tobacco 
Products).
În România se estimează că sunt 203.000 de 
consumatori de ţigări electronice. 
În România se estimează că există peste 5 mi-
lioane și jumătate de fumători. Studiul GATS 
efectuat în 2018 în România arată că preva-
lenţa consumului de tutun este de 30,7%; în 
intervalul 2011 - 2018 consumul de tutun în 
România a crescut cu 15%, din păcate aceas-
tă creștere s-a realizat prin creșterea consu-
mului în rândul tinerilor din grupa de vârstă 
15 - 24 ani și a femeilor. 34% din copii cu vâr-
sta între 13 - 15 ani (223.200 de copii) afirmă 
că au fumat cel puţin odată.
Utilizarea tutunului este principala cauză de 

deces producând anual la nivel mondial 8 
milioane de decese. 1 din 10 decese din în-
treaga lume este cauzat de tutun. În Europa, 
16% din totalul deceselor la adulţii de peste 
30 de ani se datorează folosirii tutunului - 
cea mai mare rată din toate regiunile lumii. 
600.000 de decese anual la nivel global sunt 
datorate fumatului pasiv. Fumul de ţigară 
conţine 2 categorii de substanţe: NICOTI-
NA este considerată de OMS, DROG (dă o 

dependenţă puternică) și aproximativ 7000 
de substanţe chimice dintre care cel puţin 70 
sunt implicate în apariţia diferitelor tipuri de 
cancer.
Când o persoană decide să abandoneze fu-
matul, datorită lipsei drogului din organism, 
apare sindromul de sevraj manifestat prin 
nervozitate, agitație psihomotorie, transpi-
raţii, creșterea apetitului pentru dulciuri, in-
somnie, astfel că doar 3% din fumătorii care 

decid să abandoneze fumatul reușesc singuri 
să facă acest lucru.
În România se deruleză din 2007 programul 
naţional STOP FUMAT care oferă medicaţie 
gratuită celor care doresc să abandoneze fu-
matul. Durata tratamentului este de 2 luni, 
înscrierea în program se face la nr. de telefon 
0771.679.493 de luni până vineri în interva-
lul orar 9.00 – 17.00.
Nu este necesar bilet de trimitere de la medi-
cul de familie sau asigurare medicală. În con-
diţiile actuale, în care OMS estimează că 1,4-
18,5% din adulţii spitalizaţi cu COVID-19 
sunt fumători și că fumătorii sunt mai sus-
ceptibili de a dezvolta forme severe de CO-
VID 19 , cel mai bun lucru pe care cei care 
fumează îl pot face este renunţarea la fumat.

DR. Corina Marginean - medic primar 
pneumolog
coordonator Centru STOP FUMAT 
MUREŞ

(sursa foto: pixabay.com)
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