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Pentru că nouă ne pasă
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Alexandra Diana Bucur Sabău: 
„Creez artă, nu ţinute pe care le găseşti în 

orice magazin”

Dragoş Pui: “Prioritățile mele 
sunt oamenii” 
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INTERVIU UTILE
Reghinenii vor plăti mai mult pentru 

călătoriile cu autobuzul 

Reghinenii îşi pot plăti taxele 
şi impozitele pentru anul 2021
Începând cu data de 11 ianuarie, reghinenii 
îşi pot plăti taxele şi impozitele pe anul 2021, 
la casieria Municipiului Reghin, camera 2. 
Reghinenii care vor să evite aglomeraţia şi 
nu doresc să se prezinte la sediul instituţiei 
au la dispoziţie modalităţi alternative pentru 
achitarea impozitelor şi taxelor locale prin 
utilizarea mijloacelor de plată electronice, 
prin intermediul platformei www.ghiseul.ro. 
Se poate face şi plata cu cardul bancar la POS 
instalate la casieria instituției.
Reprezentanţii Primăriei Municipiului Re-
ghin reamintesc cetăţenilor faptul că “pentru 
a reduce aglomerația de la ghişee, şi pentru a 
menține siguranța sanitară, accesul la casie-
rie se va face controlat – câte două persoane, 
cu păstrarea distanței de siguranță”. 
De asemenea, plata se poate face şi prin ordin 
de plată sau foaie de vărsământ. Viramentul 
se poate realiza la orice bancă, specificând pe 
documentul de plată următoarele date:
- datele de identificare ale Municipiului Re-

ghin ( CUI – 3675258)
- datele de identificare ale contribuabilului
- denumirea impozitului şi contul IBAN des-
chis la Trezoreria Reghin.
Declarațiile de impunere pentru stabilirea 
impozitului pe clădiri, teren, autovehicule 
sau alte taxe, se pot depune online pe adresa 
de email: office@primariareghin.ro, evitând 
astfel deplasarea la sediul Primăriei Munici-
piului Reghin. Lista formularelor necesare: 
https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-
reghin/impozite-si-taxe/acte-necesare-si-
formulare/  
Cei care doresc să consulte obligațiile de 
plată pot accesa pagina de internet  https://
www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/
impozite-si-taxe/mesaje-taxe-si-impozite/
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A fost semnat acordul de grant pentru modernizarea 
Cinematografului “Patria” din Reghin

ADMINISTRAŢIE 2

Codruţa ROMANŢA

Transparenţa decizională şi comunicarea di-
rectă sunt două principii importante în acti-
vitatea Primăriei Municipiului Reghin. 
Având în vedere că la nivelul municipiului 
Reghin a scăzut rata de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2, Primăria Municipiului Reghin  
a decis să poarte un dialog direct şi deschis 
cu cetăţenii, săptămânal, în fiecare zi de 
miercuri, între orele 11-13.
Aceste întâlniri directe cu reghinenii sunt 
deosebit de importante pentru a discuta şi 
soluţiona concret problemele care ţin de ac-
tivitatea municipalităţii, dar şi pentru a per-
cepe direct realităţile oraşului şi priorităţile 

sau propunerilor cetăţenilor.
Márk Endre – primar, acordă audiențe 
pe următoarele probleme:  abuzuri, buget 
local, calamități, probleme privind con-
duita funcționarilor publici, impozite şi 
taxe, intreprinderi mici şi mijlocii, siste-
matizare, construcții, probleme deosebite 
nesoluționate, licitații, închirieri, conce-
sionări, zonare, iluminat public,  igienă şi 
salubrizare, spații verzi, starea drumurilor, 
protecția mediului.
Dragoş Pui – viceprimar, acordă audiențe 
pe următoarele probleme: discipli-
nă în construcții, probleme deosebite 

nesoluționate, piețe, târguri, ordine publică, 
învățământ, cultură, artă, culte, sport, sănă-
tate, comerț, control comercial, asistență so-
cială, zone de agrement.
Mirela Minodora Rădoi –  Secretarul gene-
ral,  acordă audiențe pe următoarele proble-
me: probleme juridice, legea fondului fun-
ciar,  legea 10/2001- imobile naționalizate, 
administrație publică locală, acorduri 
funcționare, autorizație piață, autorizație 
taximetrie, registru agricol, evidența per-
soanelor, stare civilă, asociații de proprietari, 
nerespectarea termenelor de soluționare a 
cererilor.

Menţionăm că, persoanele care doresc să in-
tre în audienţă, cu diferite situaţii legate de 
activitatea administraţiei publice locale se 
pot înscrie la Centrul de Informare pentru 
Cetățeni, la numărul de telefon: 0265-511112 
sau prin email: office@primariareghin.ro.
Programarea la audienţe se face în ordinea 
cronologică a depunerii cererilor.

Nu se acordă audiență pe probleme care nu 
țin de competența administrației publice lo-
cale.

Audienţe cu programare la Primăria Municipiului Reghin 

Reprezentanții municipalității şi ai instituțiilor de cultură 
au depus jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu 
din Parcul Central cu ocazia Zilei Culturii Naţionale. 
„Ziua de 15 ianuarie putem spune că este o zi sfântă în ca-
lendarul poporului românesc. Este Ziua Culturii Naţiona-
le, o zi în care cinstim, respectăm şi preţuim prin excelenţă 
întreaga noastră cultură naţională. Eu zic că în fiecare zi ar 
trebui să fie un respect şi o cinstire adusă culturii naţio-
nale pentru că aceasta este cea care ne modelează inimile, 
minţile şi gândurile şi ne duce spre zările unei lumi mai 
frumoase şi mai bune. 
15 ianuarie este ziua în care în anul 1850, la Botoşani, 
vedea lumina zilei marele poet Mihai Eminescu, cel care 
avea să devină luceafărul poeziei româneşti, cel mai mare 
ctitor de literatură şi cultură românească. Cu siguranţă ne 
gândim la acea lege, 238 din 7 decembrie 2010, prin care 
s-a hotărât ca ziua de 15 ianuarie să fie dedicată ca fiind 
o sărbătoare naţională. Sărbătorim întreaga cultură naţi-
onală, elitele neamului nostru românesc. Îl sărbătorim pe 
sculptorul Constantin Brâncuşi, pe istoricul Nicolae Iorga, 
medici precum Iuliu Haţegan, Ana Aslan şi mulţi, mulţi 
alţii.  Între toate aceste valori se înalţă ca o coloană a infini-
tului a lui Brâncuşi, acest infinit care este Mihai Eminescu, 
pe care îl cinstim prin excelenţă. Nu doar astăzi trebuie 
să îl cinstim, ci absolut în fiecare zi pentru că este cel mai 
mare făuritor de cultură românească” a precizat directorul 
Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin, Florin 
Bengean.

Flori la bustul lui Eminescu 

Protocolul de predare-primire a amplasa-
mentului, aferent obiectivului de investiții 
susmenționat ca urmare a semnării acestuia 
de către reprezentanții Ministerului Lucrări-
lor Publice, Dezvoltării şi Administrației şi ai 
Companiei Naționale de Investiții-”C.N.I.”-
S.A., în valoare de 11.630.124,96 lei. 
Conform comunicatului de presă transmis 
de Primăria Municipiului Reghin “clădi-
rea Cinematografului va fi extinsă, mo-
dernizată şi reabilitată astfel încât circuitul 
funcțional să asigure o mai bună utilizare a 
spațiului existent şi recompartimentată prin 
refuncționalizarea şi crearea unor noi spații 
necesare desfăşurării activităților culturale, 
în condiții sporite de confort şi siguranță în 
exploatare, cu asigurarea accesului persoa-
nelor cu dizabilități.
Extinderea clădirii se va realiza în partea din 
spate a clădirii, pentru crearea unor spații su-
plimentare pentru workshopuri sau repetiții 
destinate pregătirii unor spectacole sau 
activități culturale, care necesită pregătire 
specifică şi îndelungată şi pentru amenajarea 
unei centrale termice la demisol.
Etajarea se va realiza cu amenajarea unei bi-
blioteci şi sală de lectură, având o scară de 
acces cu ieşire direct în exteriorul clădirii, 

pe fațada posterioară, pentru a nu intercala 
funcțiunile clădirii.
Se va renunța la spațiul depozit de la nive-
lul intermediar, deoarece are înălțimea de 
1,89m, nu este o înălțime utilizabilă într-o 
clădire publică, şi pentru a putea rezol-
va exigențele cerinței Securitate la incen-
diu, fapt pentru care s-a stabilit necesitatea 
renunțării la etajul intermediar, prin închi-

derea spațiului depozit.
Clădirea rezultată va fi dotată cu mobilier 
şi echipament modern, necesar desfăşurării 
activităților cultural-artistice în spațiile re-
zultate, prin dotarea cu echipamentele ne-
cesare pentru proiecție de film şi sonorizare 
pentru evenimente.
În primul rând se doreşte analiza stării de 
degradare şi inventarierea avariilor clădirii, 

repararea lor.
În al doilea rând se va interveni asupra func-
ţiunilor arhitecturale. Nemaifiind cereri pen-
tru un cinematograf de această capacitate, 
spaţiile vor fi reconsiderate, propunându-se 
funcţiuni care sunt necesare:
1 sală cu spațiu flexibil - teatru/expoziţii/
conferinţe, de dimensiune medie, cu 145 de 
locuri;
1 sală de cinema 3D de dimensiuni mici, cu 
54 locuri
o sală pentru workshop la parter, în extinde-
re pe verticală, peste C.T. existentă;
Anexe aferente: grupuri sanitare, oficiu, club, 
foayer, depozitări, vestiare;
Spaţii tehnice: centrală termică, întreţinere;
Spaţii administrative: birouri, arhivă;
Pentru recompartimentări, în cadrul siste-
mului structural existent, se vor folosi pereți 
de compartimentare pe structuri uşoare”. 

Primăria Municipiului Reghin a anunţat prin intermediul unui comunicat de presă faptul că în data de 7 noiembrie, primarul municipiului Márk Endre, a semnat acordul de grant pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Cinematografului ”Patria” în municipiul Reghin, județul Mureş.
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Rep.: Aţi preluat deja de ceva timp funcţia 
de viceprimar. V-aţi acomodat? 
Dragoş Pui: Este de necontestat faptul că 
munca în administraţia locală diferă mult de 
cea privată. Dar dacă ştii să gestionezi un bu-
get, dacă îţi place să comunici cu cetățenii, să 
le rezolvi problemele, dacă eşti un bun gospo-
dar, atunci, chiar şi în aceste vremuri de criză 
şi austeritate economică, găseşti soluțille cele 
mai potrivite. Recuperez destul de repede 
lipsa de experiență în administrația locală şi 
sper ca în cel mai scurt timp să asimilez toate 
responsabilitățile funcției. 

Rep.: Care vor fi atribuţiile dumneavoastră 
în calitate de viceprimar?
D.P.: Disciplina în construcții, piețele, ordi-
nea publică, învățământul, cultura, arta, cul-
tele, sportul, comerțul, controlul comercial, 
asistența socială şi zonele de agrement sunt 
cele mai importante atribuții care mi s-au 
acordat.

Rep.: Aveţi de dus un mandat într-o peri-
oadă dificilă pentru toată lumea. Care sunt 
priorităţile dumneavoastră, în calitate de 
viceprimar?
D.P.: Prioritățile mele sunt oamenii. În pro-
gramul meu electoral am avut câteva idei 
în acest sens şi îmi doresc ca măcar o parte 
din ele să fie realizate. Sprijinirea HORE-
CA – crearea de evenimente în jurul instru-
mentelor muzicale făcute la Reghin (festival 
anual de vioară în aer liber) – gândite special 
pentru a veni şi în sprijinul celor din indus-
tria HORECA, vor ajuta atât investitorii cât 
şi întreg municipiul; crearea unui Centru 
comunitar pentru tineret, cu spații special 
amenajate în care tinerii reghineni să poată 
să participe la tot felul de proiecte, cursuri, 
activități cred că ar fi pe placul reghinenilor; 
extinderea sistemului de monitorizare vi-
deo pentru a reduce şi mai mult gradul de 
infracționalitate; deschiderea terenurilor de 
sport din incinta şcolilor; zone de socializare 
amenajate în fiecare cartier; implementarea 
conceptului de polițist voluntar prin înche-
ierea de contracte de voluntariat între Poliția 
Locală şi voluntari care doresc să se implice 
activ în viața comunității sunt doar o parte 
din proiectele pe care mi le doresc să le pu-
tem duce la bun sfârşit.  

Rep.: Reuşim să lăsăm culorile politice la o 

parte în C.L. şi să facem treabă?
D.P.: Campania s-a terminat, îmi doresc să 
lăsăm divergențele deoparte şi să ne con-
centrăm pe soluții în rezolvarea probleme-
lor. Anul trecut a fost un an greu, după cum 
bine ştiți, pandemia ne-a dat peste cap toate 
calculele, toată viața propriu-zis. Nici anul 
acesta nu se arată cu mult mai grozav, tre-
buie să fim o echipă. Avem foarte multe de 
făcut pentru dezvoltarea Reghinului, pentru 
creşterea calității vieții şi trebuie să punem 
umărul cu toții. Vreau să lăsăm politica deo-
parte şi tot ceea ce facem să facem în folosul 
cetățenilor. 

Rep.: Deşi în această perioadă se reco-
mandă distanţarea, aţi reuşit să discutaţi 
cu cetăţenii, să aflaţi care sunt doleanţele 
acestora? 
D.P.: Deocamdată comunicarea noastră s-a 
restrâns la cea din mediul online şi telefonic. 
Dar, începând cu data de 20 ianuarie, voi 
acorda audiențe pe toate segmentele de pro-
bleme care îmi sunt în subordine. Incidența 
cazurilor de Covid a scăzut, acum putem să 
comunicăm puțin mai uşor. Săptămâna tre-
cută am pregătit deschiderea celui de-al doi-
lea centru de vaccinare în Reghin, cetățenii 
se pot înscrie şi prin serviciul de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei.

Rep.: Sunteţi un viceprimar tânăr, ceea ce 

vă avantajează în relaţia cu tinerii. Cum 
credeţi că aţi putea profita de acest atu pen-
tru a implica tinerii din oraş în activităţi 
din diferite domenii? Eventual consultări 
cu aceştia pentru a afla modul în care tine-
rii privesc oraşul şi viitorul şi cum să mo-
deleze oraşul pentru a-i ajuta să rămână şi 
să se stabilească aici?
D.P.: Am multe idei în ceea ce priveşte tine-
rii, dar deocamdată, din cauza restricțiilor 
impuse nu ne-am putut întâlni, nu am pu-
tut organiza evenimente şi activități. Îmi 
doresc dialog şi cooperare cu acest segment 
pe teme din mai multe domenii (educație, 
cultură, apărarea drepturilor, comportament 
civic, sănătate, incluziune socială, servicii de 
asistență socială, protecția mediului etc.)  

Rep.: În ce stadiu se află proiectul creşei 
„Spiriduşii Veseli”? 
D.P.: Momentan se afla în faza de proiecta-
re (DTAC, PTh, DE), termenul de predare 
al proiectului fiind 15.05.2021. După finali-
zarea proiectării şi obținerea Autorizației de 
Construcție poate începe execuția lucrării 
propriu-zis, termenul de finalizare fiind de 
maxim 2 ani. 

Rep.: Ce alte probleme sunt de rezolvat, în 
perioada următoare?
D.P.: Prioritatea zero este vaccinarea 
populației. După cum spuneam, suntem 

pregătiți la Reghin. Dacă solicitările se vor 
înmulți suntem pregătiți să funcționăm cu 
4 fluxuri pe centru, ceea ce înseamnă că la 
capacitate maximă putem asigura 800 de 
vaccinuri/zi.

Rep.: Mulţi dintre noi vorbim despre spri-
jinirea producătorilor locali. Auzim în 
stânga şi dreapta “Cumpără local, cumpă-
ră local!”. Cum ar putea sprijini primăria 
producătorii locali?
D.P.: În piețe predomină comercianții, nu 
producătorii. Ei sunt puşi pe primul loc. Au 
cea mai bună locație, cea mai frumoasă alee. 
Mie nu mi se pare normal ca un comerciant 
să stea în față! Trebuie să găsim modalitatea 
ca producătorii locali să fie avantajați din 
acest punct de vedere. De asemenea, pri-
măria poate veni în sprijinul producătorilor 
locali din Reghin, oferindu-le acestora posi-
bilitatea de a se promova în mediul on-line 
prin intermediul aplicaţiei REGHIN CITY 
APP. Astfel, toţi producătorii locali care de-
ţin certificat de producător, fie că au sau nu 
un punct fizic de desfacere şi-ar putea poate 
vinde mai uşor produsele. Urmează să discut 
aceste aspecte cu colegii mei şi să găsim cele 
mai bune soluții pentru a-i sprijini.

Rep.: Dacă ar fi să ne uităm în viitor, peste 
4 ani, cum va arăta Reghinul? Se vor putea 
demara lucrări/proiecte, astfel încât să fie 
vizibilă o schimbare/modernizare în ochii 
reghinenilor?
D.P.: Eu spun că da! Bugetul oraşului nu va 
ajunge niciodată pentru asta. Ai nevoie de 
parteneriate public-private pentru a construi 
şi de atragerea de fonduri europene. Pentru a 
atrage fonduri europene, proiectele propuse 
trebuie să urmărească valorile promovate la 
Bruxelles: verde, digital, rezilienţă. Nu cred 
că în 4 ani poți face minuni, dar poți demon-
stra că vrei, că eşti capabil. Îmi doresc ca la 
sfârşitul acestor 4 ani să pot privi cetățenii în 
ochi cu sentimentul că am făcut tot ceea ce 
era posibil.
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Dragoş Pui: “Prioritățile mele sunt oamenii” 
După ce la jumătatea lunii decembrie, Dragoş Pui a fost ales viceprimar al municipiului Reghin, acesta şi-a preluat mandatul, dar şi atribuţiile. Despre planurile de viitor privind dezvoltarea 
Reghinului, cât şi despre atribuţiile care-i revin, aflaţi din interviul de mai jos.

Odată cu venirea iernii şi mai ales a zăpezii, 
fiecare cetăţean are obligaţia de a curăţa ză-
pada şi gheaţa de pe trotuare, din faţa imobi-
lelor în care locuiesc ori îşi desfăşoară activi-
tatea şi chiar de pe acoperişuri. Obligaţia se 
aplică atât persoanelor juridice, cât şi persoa-
nelor fizice, singura diferenţă fiind amenzile, 
care nu sunt deloc mici.
Primăria municipiului Reghin, prin Servi-
ciul Poliţiei Locale a început deja controalele 
în acest sens, avertizând deocamdată verbal, 
cetăţenii. În  cazul în care aceste obligaţii nu 
sunt respectate, se va recurge la amendarea 
celor care nu se conformează. 
În această perioadă în care au loc ninsori 
abundente, proprietarii sunt obligaţi să asi-
gure curăţarea trotuarelor de zăpadă şi ghea-
ţă şi de asemenea să desfunde rigolele, şanţu-
rile ori de câte ori este necesar. 
Aceste prevederi sunt cuprinse în hotărârea 
de Consiliu Local nr.15 din 1992 republica-
tă. Tot acolo se mai precizează că zăpada şi 
gheaţa se va depozita la 30 de cm de bordură, 
asta pentru că mulţi cetăţeni îndepărtează 
zăpada de pe trotuare până la mijlocul stră-

zii. 
Amenzile sunt destul de mari, pentru per-
soanele fizice amenzile sunt cuprinse între 

300 şi 500 de lei, iar pentru persoanele juri-
dice între 500 şi 1000 de lei. 
„Poliţia Locală a început să mobilizeze cetă-

ţenii să cureţe zăpada pentru că de la an la 
an, unele persoane mai uită această obligaţie. 
Până în acest moment, nu am aplicat nicio 
sancţiune contravenţională în acest sens. Am 
dat avertismente verbale, iar cetăţenii au răs-
puns prompt la solicitările noastre de a ieşi şi 
a îndepărta zăpada. 
De asemenea acoperişurile, terasele, balcoa-
nele vor fi curăţate de zăpadă şi de ţurţurii de 
gheaţă, iar gurile de scurgeri se vor desfunda 
ori de câte ori este necesar. Am avut în anii 
trecuţi cazuri în care ţurţurii erau enormi, fi-
ind un real pericol pentru cetăţenii care tre-
ceau prin zona respectivă. În zona centrală, 
unde sunt clădiri mari şi nu se poate inter-
veni, se sună la 112 şi unitatea de pompieri 
vine şi îndepărtează aceşti ţurţuri” a declarat 
Vasile Marian, Șef Serviciu Poliția Locală Re-
ghin

Curăţarea trotuarelor - responsabilitatea cetăţenilor  
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Sfaturi privind întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare în 
sezonul rece

Compania AQUASERV s-a pregătit pentru 
perioada de iarnă prin curăţarea tuturor gu-
rilor de scurgere a apelor pluviale din aria 
de operare, însă pentru asigurarea colectării 
corespunzătoare a apei rezultate din topirea 
zăpezii este nevoie şi de ajutorul cetăţenilor. 
Pentru prevenirea neplăcerilor care pot să 
apară din cauza topirii bruşte a zăpezii, locu-
itorii, agenţii economici şi cei care efectuează 

curăţarea drumurilor, sunt îndemnaţi să NU 
adune grămezile de zăpadă deasupra gurilor 
de scurgere sau în apropierea acestora şi să 
asigure deblocarea de zăpadă şi gheaţă a zo-
nelor de acces la aceste grătare! 
Depozitarea zăpezii se va efectua pe partea 
carosabilă a arterelor de circulaţie, la aproxi-
mativ 30 cm de bordura trotuarului, lăsând 
libere gurile de scurgere ale canalului şi fără a 

stânjeni circulaţia autovehiculelor. Blocarea 
grătarelor de colectare va împiedica scurge-
rea zăpezii topite de pe carosabil, provocând 
neplăceri locuitorilor din zonă şi perturbând 
traficul rutier. 
De asemenea, în perioadele cu temperaturi 
scăzute (sub -5 grade Celsius), consumato-
rii sunt sfătuiţi să păstreze închise şi izolate 
căminele de apometre, pentru a evita înghe-
ţarea contoarelor şi a instalaţiilor interioare. 
În această perioadă Compania AQUASERV 
a suplimentat numărul echipelor de inspec-
ţie / intervenţie în perioada de iarnă, pentru 
a descoperi şi remedia cât mai rapid even-
tualele avarii care pot să apară în reţeaua de 
distribuţie apă potabilă sau în reţeaua de ca-
nalizare, încurajând în acelaşi timp populaţia 
să semnaleze eventualele disfuncţionalităţi la 
Centrele de Relaţii cu Clienţii AQUASERV.
Iarna precedentă, temperaturile scăzute şi 
protejarea insuficientă a conductelor, au fă-
cut ca sute de instalaţii interioare să aibă de 
suferit de pe urma îngheţului în doar câteva 
zile. Pentru a diminua la minimum neplăce-
rile cauzate de aceste probleme, Compania 
AQUASERV vă îndeamnă să urmaţi sfaturile 
sale pentru protejarea instalaţiilor de alimen-

tare cu apă în sezonul rece! 
Sfaturi pentru a evita îngheţarea contorului 
şi a conductelor interioare:
• Nu închideţi complet căldura atunci când 
este frig, chiar dacă plecaţi de acasă.
• Protejaţi atât contorul cât şi conductele de 
expunerea la curenţi de aer rece.
• Protejarea corespunzătoare a contorului 
de branşament, dacă se află într-un cămin 
de contor neizolat, se poate realiza utilizând 
plăci din poliuretan sau polistiren extrudat.
• Nu folosiţi materiale care absorb umezeala 
(paie, textile, hârtie, vată de sticlă etc). Asi-
guraţi-vă că rama şi capacul de protecţie al 
căminului de contor sunt bine fixate, iar ca-
pacul este închis.
• În zilele geroase, fără zăpadă, protejaţi su-
plimentar rama şi capacul cu o folie de plas-
tic peste care puteţi turna pământ pentru a 
micşora inerţia termică a componentelor ce 
se află în căminul de contor. Asiguraţi-vă că 
pământul poate fi uşor de îndepărtat pentru 
a permite accesul la contor.
• Dacă lipsiţi mai mult timp de la domiciliu, 
nu uitaţi să goliţi conductele interioare de 
apă.

Reghinenii vor plăti mai mult pentru călătoriile cu autobuzul 
Consilierii din cadrul Consiliului Local Re-
ghin s-au întrunit în data de 20 ianuarie în 
şedinţa extraordinară, desfăşurată în sistem 
online. 
Pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de hotărâ-
re privind aprobarea Studiului de oportuni-
tate şi a modalității de gestiune a serviciului 
de transport public local de călători prin cur-
se regulate, cu autobuze, pe raza administra-
tiv teritorială a municipiului Reghin”, proiect 
care a trecut de votul consilierilor locali cu 
majoritate de voturi.
Concret, a fost aprobată încredinţarea prin 
atribuire directă a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local 
de călători pe o perioadă de 6 ani, către SC 
RAGCL SA, societate a cărui unic acţionar 
este Consiliu Local al Municipiului Reghin. 
Până în data de 22 ianuarie, municipiul Re-
ghin a avut încheiat cu SC RAGCL SA con-
tract de delegare a gestiunii prin concesiune 
a transportului public local de persoane, din 
luna octombrie 2008, pe o perioadă de zece 
ani, contract care a fost prelungit prin act 
adiţional până în data de 22 ianuarie 2021.  
De menţionat faptul că de foarte mulţi ani, 
tariful pentru un bilet pe călătorie nu a fost 

majorat, acesta fiind de 1 leu/bilet pe orice 
rută, practic Reghinul având cel mai mic preţ 
la transportul în comun din ţară. Un benefi-
ciu pentru călători, dar un dezavantaj pentru 
serviciul de transport în comun. 
Începând cu data de 23 ianuarie, tariful pen-

tru un bilet de călătorie pe raza municipiului 
Reghin, va fi de 2 lei. Valoarea tarifară pentru 
abonament pe toate liniile va fi de 30 de lei, 
iar abonamentul lunar pe toate liniile, cu re-
ducere de 50% va fi de 15 lei.  
Începând cu luna august 2021, în Reghin vor 

ajunge două autobuze HYBRID, iar din luna 
martie 2022 în gestiunea operatorului de 
transport public de persoane vor mai intra 
alte opt autobuze HYBRID. 

La Uila se doreşte înfiinţarea unei săli de lectură pentru copii
Parohia Ortodoxă din Uila a demarat un pro-
iect prin care îşi doreşte să amenajeze şi să 
doteze o sală de lectură pentru toţi copiii din 
localitate, indiferent de etnie ori cult. 

„Ne-am propus prin dotarea unei săli de 
lectură, în comunitatea noastră din Uila, 
să venim în ajutorul elevilor şi nu numai, 
care doresc să studieze mai mult, să înveţe, 
să citească, contribuind astfel la formarea şi 
dezvoltarea lor ca oameni. Asta pentru că 
foarte mulţi copii din satul nostru nu au un 
spaţiu şi condiţiile necesare pentru desfăşu-
rarea acestor activităţi, fie le fac pe pat, pe jos. 
Foarte mulţi ne solicită ajutorul atunci când 
vine vorba despre întocmirea de referate, 
de eseuri ori alte teme de casă, dar şi pen-
tru xerox-uri, scanare, imprimarea anumitor 
materiale didactice. Drept urmare, ne-am 
gândit că o astfel de sală de lectură, dotată cu 

cărţi, laptopuri, imprimantă şi conexiune la 
internet ar fi utilă pentru copiii silitori. Până 
acum, toate aceste lucruri sunt susţinute de 
Primăria Comunei Batoş, Biblioteca Liceului 
„Lucian Blaga” din Reghin, Biblioteca Jude-
ţeană şi alţi oameni iubitori de carte şi de 
copii” spune preotul paroh, Marius Borşan. 
Până în prezent s-au primit cărţi, o impri-
mantă multifuncţională color şi au promisi-
unea unui top de hârtie în fiecare lună. Ar 
mai fi nevoie de cărţi, laptop şi mobilier. 
Cei interesaţi pot lua legătura cu preotul 
Marius Borşan prin intermediul reţelelor 
de socializare, pe pagina de facebook Paro-
hia Ortodoxă Uila sau la numărul de telefon 
0749.653.451.
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Rep.: Flori la Castel... Un proiect inedit, o 
iniţiativă lăudabilă. Care este scopul aces-
tui proiect şi cum a luat naştere această 
idee?
Cristina Moldovan: Flori la Castel este o 
promovare inedită, emoțională a patrimo-
niului material aflat în suferință. Cum Ro-
mânia deține, din păcate foarte multe castele, 
conace şi cetăți necunoscute, aflate în degra-
dare şi părăsire, proiectul îşi propune să le 
identifice şi încerce ca, prin filme artistice de 
scurt metraj, să le facă cunoscute poveştile şi 
personajele are au trăit în ele. Toate poveştile 
sunt cu accent pe design-ul floral creat de 
mine, deoarece florile, oriunde s-ar afla ele, 
aduc viață şi emoție, culoare şi sentimen-
te. Castelele părăsite sunt îmbrăcate în flori 
pentru a readuce la viață o zi din gloria lor de 
altădată, dar şi pentru a conştientiza contras-
tul dintre splendoare şi dezolare.
Flori la Castel înseamnă o promovare tu-
ristică, culturală şi turistică a României, iar 
obiectivul final al episoadelor este acela ca, 
dincolo de popularizarea unor castele prea 
puțin cunoscute, să şi găsim modalități con-
crete de a le ajută să iasă din starea critică în 
care se află. 
Ideea acestui proiect s-a născut în pande-
mie şi este expresia artistică a unei echipe 
de artişti cu suflet, dispuşi să dăruiască din 
munca lor pentru România.

Rep.: Primele 3 episoade sunt disponibile 
deja în mediul online. Cum au prins pu-
blicului până în momentul de faţă? Se văd 
rezultate?
C.M.: Publicul a primit cu un entuziasm 
aproape neaşteptat primul episod, ceea ce 
a impulsionat echipa ca în mai puțin de 6 
luni să lanseze toate cele trei episoade: Flori 
la Castelul Calendar, Flori la Castelul din 
Carpați şi Flori la Castelul care vindecă.
Sute de comentarii apreciative, distribuiri 
masive, apariții mediatice generoase au con-
firmat că acest proiect umple un gol, pe care 
oamenii nici măcar nu îl conştientizau ante-
rior. 
Începând cu episodul 2, episoadele au fost 
subtitrate în limba engleză pentru a trece 
şi de granițele României, iar ultimul episod 
are şi o variantă subtitrată în maghiară. Ne 
dorim ca inclusiv străinii să înțeleagă că Ro-
mânia are multe comori nedescoperite şi că 
forme de ajutor pot veni inclusiv din alte țări.

Rep.: Documentare, muncă de teren, fil-
mare... Sunt activităţi care nu se fac de pe 

o zi pe alta. Plus, cu siguranţă o echipă în-
treagă, care depune efort pentru acest pro-
iect. Cât durează munca până când poves-
tea unui edificiu ajunge într-un final să fie 
adusă în faţa publicului? 
C.M.: Castelele se aleg din punct de vedere 
arhitectural,  grad de degradare, accesibilita-
te pentru filmare şi istoria sau legenda care 
se află în jurul lor. Documentarea durează 
şi săptămâni de zile şi se face în paralel cu 
documentarea următoarelor episoade. Când 
documentarea se încheie, realizez scenariul 
şi textul de voce, constituim echipa de actori 
şi organizăm toată logistica necesară zilelor 
de filmare. Aparte de tot acest proces, în ca-
drul filmului creez tot ceea ce înseamnă de-
sign floral şi coordonez întreg procesul de 
filmare şi editare. 
Episoadele sunt filmate cu camere de sol şi 
cu dronă, şi sunt fotografiate, obținând ma-
teriale brute generoase, ore întregi de muncă 
din care, la final, alegem să prezentăm 5-10 
minute în materialele finale. 
Echipa permanentă de artişti care realizează 
proiectul este alcătuită din: Echipa fotogra-
fică Fotomihai (Andreea & Ionuț Mihai), 
filmare sol & dronă Andrei Ganea, editare 
Mihai Grosu, concept, scenariu, text, voce, 
design floral Cristina Moldovan, suport 
tehnic Florin Moldovan, dar şi foarte mulți 
parteneri precum Nobilier, Margo, Cristina 
Ilieş, Elena Burnichi, Mihaela Tuleş, Style-
Up, 6AM Ceremony Braşov şi mulți alți par-
teneri de suflet. 
Munca efectivă pentru realizarea unui singur 
episod durează minim 3 săptămâni şi este in-
tensă, asumată şi poartă în ea o bucurie greu 
de descris în cuvinte. 

Rep.: În curtea acestui castel se află un 
centru de reabilitare, iar unul dintre cei 
„vindecaţi” aici, are şi el o poveste impre-
sionantă. Despre ce este vorba?
C.M.: Centrul de reabilitare a fost dezvoltat 
în fostul hambar al castelului şi se dedică 
adicțiilor grave: alcool, droguri, jocuri de 
noroc.
Povestea prezentată în film este una reală, 
contemporană, a unei persoane care astăzi 
are 40 de ani, Zsolt. Pe fondul unei copilării 
nefericite, a unei familii alcoolice, a dramelor 
trăite în familie, această persoană, în ziua în 
care împlinea 19 ani, stând la masă cu cineva 
care îl bătea când era copil şi pe fondul con-
sumului excesiv de alcool, într-o bătaie 1 la 
1, acea persoană a fost ucisă. Zsolt a primit 
16 ani de închisoare, a efectuat 11 şi a fost 
eliberat în 2010, când avea 30 de ani. Din 
păcate, descumpănit de modul în care îl pri-
mise societatea, stigmatizat de ea, Zsolt s-a 

reîntors la băutură şi a mai rătăcit câțiva ani 
aşa... Apoi, cineva l-a îndrumat să meargă în 
curtea castelului de la Ozd, la centrul de te-
rapie pentru a se vindeca. A încercat de 4 ori 
să parcurgă programul complet de vindecare 
şi abia a patra oară a reuşit, ajutat de medici, 
psihologi, asistenți, foşti alcoolici vindecați 
şi, cel mai important, de credință. De câțiva 
ani a depăşit complet dependența de alcool, 
s-a şi calificat ca bucătar şi este bucătarul 
centrului de terapie, îngrijeşte castelul şi se 
implică activ în vindecarea pacienților care 
intră în centru. Are în prezent 40 de ani şi 
urmează să se căsătorească. 

Rep.: Când a fost ultima dată acest castel 
folosit?
C.M: Castelul a găzduit ani de zile voluntarii 
veniți din străinătate care au lucrat la exteri-
orul lui. Datorită lor, castelul este pe jumă-
tate tencuit. Totodată, castelul a găzduit şi 
tabere de creație pentru copii însă, din cauza 
degradării lui masive, nu a mai putut îndepli-
ni această funcție. El este închis, dar deschis 
la cerere, pentru turiştii care doresc să îl vizi-
teze. Persoanele responsabile de castel pot fi 
găsite la centrul de terapie (clădirea galbenă), 
aflată în apropierea castelului. 

Rep.: Prima mână de ajutor dată acestui 
castel pentru reabilitarea lui au fost lucră-
rile de reparaţie la acoperiş... Dar restul 
castelului are nevoie de lucrări ample pen-
tru a putea fi renovat complet... 
De câţi bani este nevoie şi cum pot ajuta cei 
interesaţi la susţinerea acestui proiect, în 

special castelul din Ozd?
C.M.: Refacerea completă a acoperişului a 
însemnat o investiție de sute de mii de euro 
strânşi de Fundația Bonus Pastor din donații. 
Castelul are nevoie de 5.000.000 euro pentru 
a fi reparat complet. Dacă 3.000.000 de oa-
meni ar dona 1,5 euro, această sumă ar fi re-
alizabilă fără să fie un mare sacrificiu pentru 
cel care donează. 

Tocmai de aceea, acest episod – Flori la Cas-
telul care vindecă - https://florilacastel.ro/
flori-la-castelul-care-vindeca/ este impor-
tant să ajungă la cât mai multe persoane care 
pot ajuta. 

Pentru donații, persoane fizice sau juridice

RON: RO83 RZBR 0000 0600 0314 4997
EUR: RO65 RZBR 0000 0600 0314 5030
Titular cont: Fundația Bonus Pastor                
CUI: 8599151               
www.bonuspastor.ro
https://www.facebook.com/bonuspastor.ro

5EVENIMENT

Flori la castelul care vindecă din Ozd
Castelul Pekry-Radák din Ozd, comuna Bichiş judeţul Mureş a fost construit, conform wikipedia, în anul 1732. Domeniul castelului a fost concesionat Fundaţiei „Bonus Pastor” în 1997, ce con-
tinuă proiectele de revitalizare. Grânarul este restaurat cu anumite modificări necesare şi transformat în centru de terapie pentru persoanele ce suferă de diverse forme de dependenţă.
Un monument istoric, care astăzi se află în avansată stare de degradare, dar care are acum şansa de a renaşte şi a-şi arăta adevărata frumuseţe în urma implicării designerului florist, Cristina 
Moldovan. Din dragoste pentru România, designerul florist, Cristina Moldovan a demarat un proiect inedit, intitulat Flori la Castel, prin care se doreşte ca mai multe edificii din ţară, uitate ori 
mai puţin cunoscute, să fie reabilitate. Dar mai multe detalii aflăm de la Cristina Moldovan.

Codruţa ROMANŢA
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Primăria Comunei Ibăneşti a accesat finan-
ţare pentru modernizarea sistemului de ilu-
minat public din comună, printr-un proiect 
depus la Administrația Fondului pentru Me-
diu, un proiect în valoare de 1.000.000 de lei. 
Concret, proiectul vizează schimbarea lăm-
pilor vechi, acestea fiind înlocuite cu altele 
noi, de tip LED. “De asemenea, va fi imple-
mentat un sistem inteligent de telegestiune 
pentru monitorizarea şi eficientizarea con-
sumului. 
Acest lucru înseamnă creşterea eficienței 

energetice, scăderea consumului şi a costu-
rilor, grijă pentru mediu prin reducerea emi-
siilor de dioxid de carbon şi iluminare de ca-
litate pe tot teritoriul comunei” anunţă Dan 
Vasile Dumitru, primarul comunei Ibăneşti. 
O altă comună care a reuşit accesarea de fon-
duri pentru modernizarea iluminatului pu-
blic, este Ideciu de Jos. “Accesul cetățenilor 
la rețelele de utilități publice reprezintă un 
aspect esențial într-o societate civilizată, mo-
tiv pentru care am realizat de mai mult timp 
demersuri în sensul accesării unor fonduri 

cu scopul modernizării iluminatului public 
în comuna noastră.
În acest sens, vă fac cunoscut faptul că, în 
cursul acestei zile (8 ianuarie n.r.), la sediul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei a fost semnat Contractul 
de finanţare privind Modernizarea reţelei 
de iluminat public şi arhitectural în comuna 
Ideciu de Jos.
Astfel, acest proiect vizează modernizarea 
rețelei în toate cele trei sate componente, 
respectiv o extindere a rețelei aeriene de 

distribuție a energiei electrice, aparatele de 
iluminat existente vor fi schimbate în totali-
tate. Mai mult, vor fi montate pe fiecare stâlp, 
cele vechi fiind uzate din punct de vedere 
fizic, tehnic şi economic” a precizat Lucian 
Feier, primarul comunei Ideciu de Jos. 

Comunele Ibăneşti şi Ideciu de Jos au accesat fonduri 
pentru modernizarea iluminatului public

SC GLIGACATV SRL  anunta lansarea proiectul cu titlul ”CAV LUMI” proiect  nr RUE M2-2999  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 
130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, re-
spectiv 05.01.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiară in contextul crizei provocate de COVID 19. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 169.444,1625 LEI (valoarea totala) din care : 147342.75 LEI grant si 22101.4125 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Persoană de contact:
Nume: Ferenc Laszlo

gligacatv@yahoo.com 
0744573771

GRANT CAPITAL DE LUCRU GLIGACATV SRL

Comunicat de presă 
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Alexandra Diana Bucur Sabău: „Creez artă, nu ţinute pe care 
le găseşti în orice magazin”

8MONDEN

Codruţa ROMANŢA

Rep.: De unde pasiunea ta pentru modă? 
A.D.B.S.: Pasiunea mea către fashion a înce-
put de când eram mică. Iubeam să mă uit la 
televizor şi să comentez ţinutele prezentate, 
ca apoi eu să schiţez ce era în mintea mea. 
Însă, aş putea spune că deplinul contur l-am 
simţit în momentul în care am început să îl 
studiez propriu-zis la liceu. 

Rep.: Cum ai decis să urmezi cursurile unei 
facultăţi din străinătate? Cât de mult te-a 
ajutat şcoala în acest domeniu? 
A.D.B.S.: Am avut parte de o învăţătură 
aparte. Am iubit şcoala şi am avut atât pro-
fesori cât şi părinti dedicaţi, cărora le-a păsat 
să reuşesc ceea ce mi-am propus. Studiind la 
Gimnaziul Mirona, iar apoi Liceul de Arte 
Târgu-Mureş, mereu am fost susţinută şi îm-
pinsă să nu renunţ la visele mele.
Decizia de a pleca în Marea Britanie a por-
nit din clasa a X-a, când am câştigat o bursă 
de studiu peste vară la Millfield University. 
Adorând modul de predare şi condiţiile, am 
continuat studiile superioare tot în UK. 
În anii de facultate m-am focusat pe ideea de 
a mă găsi pe mine, a-mi găsi inspiraţia, astfel 
alegând facultatea Falmouth din Cornwall, 
fiind într-un oraş mic pe malul mării, plin 
doar de studenţi şi localnici. 
Terminând facultatea, am decis că doresc să 
deţin propria mea companie, pentru aceasta 
continuându-mi studiile la masterat pe secţia 
Fashion Business Management în Londra, la 
Westminster University.

Rep.: Ce semnificaţie are moda pentru 
tine? Obişnuiai în liceu să-ţi creezi propri-
ile ținute?
A.D.B.S.: Întotdeauna am privit moda mai 
mult ca o lucrare de artă pe care o poţi purta. 
Nu am fost prea interesată neapărat de tren-
duri, deşi conştientizându-le. În liceu am 
avut primele realizări fizice ale ideilor mele 
cu ocazia prezentării de modă cu tematică 
gotică din Tg. Mures şi a lucrării de diplomă. 

Rep.: Care este stilul care te reprezintă? 
A.D.B.S.: Nu consider neapărat că am un 
„stil”. Stilul pentru mine ţine strict de mood-
ul din ziua respectivă. Însă, probabil cel mai 
frecventat stil pentru mine este „pin up”.

Rep.: Ce reprezintă pentru tine frumosul?
A.D.B.S.: În mare parte tot ce are eleganţă. 
Orice consider că are frumosul sau depin-
zând doar de unghiul de privire. În modă 
însă, consider frumos ceea ce este elegant, 
îmbinat plăcut sau are o poveste/concept şi 
reprezentare aparte.

Rep.: Cum şi când ai intrat în lumea mo-
dei?
A.D.B.S.: Primele prezentări în faţa publicu-
lui ca persoană fizică au fost în perioada lice-
ului sau primii ani de facultate. Sub numele 
brandului Alesandra prima prezentare a avut 
loc la Sibiu Fashion Days-2020. 

Rep.: Cum şi când ţi-ai dat seama că ar fi 
bine să treci la un alt nivel, de la pasiune 
la business? 
A.D.B.S.: Cred că dintotdeauna am văzut 
moda pentru mine ca business nu doar hob-
by. A durat mai mulţi ani până am găsit unde 
exact consider că mă încadrez cel mai bine 
în industrie. Decizia de a fi pe cont propiu a 
devenit una sigură mai ales din liceu. 

Rep.: Unde îţi desfăşori activitatea? Ai un 
atelier unde lucrezi?
A.D.B.S.: Ce ţine de parte de concept şi cer-
cetare, lucrez oriunde şi oricând am inspira-

ţie. De obicei atunci când lucrez la o colecţie 
specifică, practic pun împreună ideile care 
le-am colectat deja de-a lungul timpului. Am 
şi propriul meu atelier în Reghin, unde este 
practic locul meu de joacă şi încercare a di-
feritelor tehnici şi materiale. 
Pentru manufactură, colaborez în primul 
rând cu Croitoria Doinei şi depinzând de co-
lecţie, cu alţi diferiţi manufacturieri. Pentru 
vânzare, momentan mă bazez pe platforma 
online prin website alesandrafashion.com şi 
prin colaborarea cu mariaromania.ro.

Rep.: Ţinutele tale sunt aparte, nu au cla-
sicul „spirit de turmă”... Cum au privit cei 
din jurul tău şi stilul tău? 
A.D.B.S.: Depinde de public. Creez artă, nu 
ţinute pe care le găseşti în orice magazin sau 
pe orice website. Publicul meu ţintă este cel 
care vrea să fie unic, să iasă în evidenţă, să 
fie diferit. 

Accent pe sustenabilitate 
Rep.: Pe site-ul tău am observat că ai pus 
accent pe sustenabilitate... Poţi să-mi spui 
mai exact despre ce e vorba? 
A.D.B.S.: Sustenabilitatea mereu va rămâne 
pentru mine un subiect despre care pot dis-
cuta ore în şir. Studiind la facultatea Falmo-
uth UK, care a câştigat premiul întâi ca cea 
mai sustenabilă facultate din UK, am primit 
o foarte puternică educaţie asupra subiectu-
lui. 
Nişte aspecte care mi-au atras atenţia în mod 
major au fost de exemplu că industria ves-
timentară este a doua cea mai poluantă din 
lume (după industria uleiului).
În principiu, marele meu scop este de a avea 
cel mai mic posibil impact asupra mediului 
prin produsele şi desfăşurarea activităţilor 
mele. Astfel, pentru fiecare produs, fac o vas-
tă cercetare, alegând cele mai ecologice şi na-
turale variante de materiale, vopsele, aţe etc. 
Am linie de producţie locală cu achiziţia de 
materie primă în procentaj major din Româ-
nia, ceea ce oferă o mai mică pierdere şi dau-
nă de materie, oferind şi un mai mic consum 
de CO2. Pentru produsele oferite, prestez 
transparenţa în comunicare pentru a ajuta 
cumpărătorii să facă o alegere cât mai etică 
şi de asemenea avem dimensiunile de tip 
tailored, creând ţinutele pe exact mărimea 
cerută, scăzând numărul de retur (şi odată 
cu el consumul de CO2, irosirea materialelor 
necesare pentru transport suplimentar etc.)

Rep.: Ai lansat brandul „Alesandra” şi 
odată cu el şi câteva colecţii. Despre ce este 
vorba şi din ce au fost inspirate?

A.D.B.S.: Cele două colecţii prezentate mo-
mentan pe website sunt Segreti di Seta şi Pa-
limpsest.
Segreti di Seta (tradus: secrete din mătase) 
are la bază etosul romanţă, graţie, mister 
şi mişcare. Toată cercetarea a început de la 
unul din oraşele mele favorite: Veneția, pre-
luând elemente specifice precum forme arhi-
tecturale gotice, utilizarea măştilor, referinţe 
istorice precum folosirea mătasei naturale 
sau elemente renascentiste. 
Pentru prezentarea completă a procesului de 
cercetare şi dezvolare se poate accesa porto-
foliul în secţiunea de galerie a website-ului. 

Palimpsest se referă la combinaţia claselor 
sociale creând ceva nou. Astfel, am utilizat 
elemente ale roialităţii (ex. Materialul bro-
card, elemente arhitecturale ale castelului 
Peleş etc.) cu cele ale clasei muncitoare (ex. 
Folosirea salopetei, a denimului de culoarea 
cărbunelui etc.). Numele în sine foloseşte 
metaforic propria sa definiţie, colecţia având 
ca scop crearea a ceva nou în care încă sunt 
vizibile formele şi structurile incipiente.  

Rep.: Care sunt materialele pe care le folo-
seşti? Care sunt materialele cu care îţi place 
să lucrezi cel mai mult?
A.D.B.S.: Depinde mereu de colecţie, însă 
mereu înclin către cea mai naturală şi luxuri-
oasă variantă de material.

Rep.: Există o culoare care predomină în 
majoritatea lucrărilor tale?
A.D.B.S.: Absolut deloc. Fiecare colecţie 
pentru mine are propria ei poveste şi odată 
cu ea propria gamă tematică. Însă trebuie să 
recunosc că prefer să lucrez cu culorile mai 
puternice. 

Rep.: Ai participat la evenimente de profil, 
festivaluri de modă...Cum a fost această 
experienţă?
A.D.B.S.: Am participat la World Fashion 
Festival Awards 2019 - Dubai, Sibiu Fashion 
Week 2020 şi City Week - Cluj Napoca 2020. 
În toate aceste evenimente, experienţa a fost 
fascinantă şi extrem de plăcută. Am întâlnit 
oameni superbi, organizare impecabilă şi 
multă dedicare, mai ales la cele două eveni-
mente din ţară. 

Rep.: Este greu să devii o „voce” în această 
industrie?
A.D.B.S.: Da...

Rep.: Ce aduci nou prin brand-ul tău având 
în vedere concurența destul de mare de pe 
piață?
A.D.B.S.: Consider că stilul meu de lucru 

este diferit, evidenţiindu-se prin ceea ce este 
el defapt. Creaţiile mele fac parte din nişa in-
dustriei de luxury, unde ceea ce contează cel 
mai mult este diferenţierea, nu însăşi com-
petiţia.
Ceea ce aduc nou este în primul rând unicita-
te - având designuri unice, focus pe sustena-
bilitate şi etică plus crearea unei comunităţi 
- oferindu-le subscriberilor noştri ocaziona-
le articole despre diferite tematici legate de 
industria modei având un customer-service 
24/7, răspunzând de asemenea pe social me-
dia ( @alesandra.fashion instagram).

Rep.: Ce produse oferi clienţilor? Ținutele 
realizate de tine sunt potrivite pentru orice 
ocazie?
A.D.B.S.: Produsele mele se bazează pe te-
matica colecţiei în momentul respectiv. Mo-
mentan realizăm 2 colecţii pe an, una Spring/
Summer şi una Autumn/Winter.
Însă, creăm şi ţinute la cerinţă pentru orice 
ocazie, pe măsuri personalizate, având o re-
laţie de comunicare şi sfătuire constantă cu 
clientul în legătură cu fiecare detaliu al pro-
dusului.

Rep.: Cui se adresează ţinutele tale? Rea-
lizezi pentru ambele sexe ori doar pentru 
femei?
A.D.B.S.: Realizez ţinutele pentru ambele 
sexe, uneori chiar şi pentru copii. Totul de-
pinde de colecţie şi pe cine o are ca şi muză. 
Însă, precum este precizat şi pe website, con-
ceptul de Alesandra se adresează persoane-
lor care vor să fie unice, diferite. 

Rep.: De unde vine inspiraţia?
A.D.B.S.: Din totul şi din nimic. Pentru 
mine, inspiraţia uneori vine de nicăieri ca o 
idee, alteori uitându-mă la o clădire, o poză 
etc., iar uneori am nevoie de zile, săptămâni 
de citit, studiat diferite teme până găsesc 
ceva într-adevăr să mă inspire. 
Paşii mei către creare încep din inspiraţie, 
însă mereu aleg acel lucru şi îl despic în toate 
sensurile posibile, cercetând tematica abor-
dată cât de mult pot. 

Rep.: Ce urmează în acest domeniu în ceea 
ce te priveşte? Care sunt dorinţele pentru 
viitor?
A.D.B.S.: Pe viitor îmi doresc să creăm o co-
muniune mai mare şi mai puternică în ceea 
ce priveşte Alesandra şi doresc să trezesc o 
cultură şi interes mai profund asupra suste-
nabilităţii în clientela noastră. Ca şi practică, 
pe viitor, dorim eliminarea aproape totală 
sau chiar totală a elementelor ce conţin plas-
tic şi implementarea unui sistem circular, 
permițând reciclarea produselor cumpărate 
şi transformarea lor în ceva nou.

Rep.: Urmezi ultimele tendinţe în materie 
de modă ori te orientezi după ceea ce simţi 
sau după nevoile/dorinţele celor din jur?
A.D.B.S.: Absolut deloc. Normal că voi face 
o cercetare de piaţă bazată pe ce este nece-
sar, având în vedere condiţiile din macro-
environment, însă consider că brandul meu 
este construit pentru a crea branduri, nu a le 
urma.

Alexandra-Diana Bucur-Sabău este o tânără din Reghin pasionată de tot ce înseamnă artă, creatoare de modă, artistă şi întreprinzătoare. Putem spune că pasiunea pentru modă a moştenit-o 
din familie, având în vedere faptul că tatăl său are pregătire în arte plastice, iar mama sa cochetează cu poezia, dar a fost prima care şi-a ales drumul în direcţia modei. Pentru a afla mai multe 
despre pasiunea, care cu timpul a devenit afacere, am invitat-o la un interviu prin intermediul căruia vă invit să o descoperiţi pe cea care dă un alt sens noţiunii de fashion, având în portofoliu 
produse unice...
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Programul de Monitorizare a Efectivelor de Iarnă a 
Păsărilor Răpitoare
Asociaţia Grupul Milvus a iniţiat un program ce are ca scop urmărirea pe termen lung a schimbărilor în efectivele şi productivitatea speciilor de păsări răpitoare de zi cuibăritoare pe teritoriul 
ţării.  

„Dezvoltarea agriculturii şi trecerea de la 
metodele tradiţionale la cea intensivă, cu 
monoculturi, dezvoltarea infrastructurii, tu-
rismului, dar să nu uităm şi de schimbările 
climatice... Toate acestea sunt un cumul şi cu 
efecte semnificative asupra fiinţelor vii, deci 
şi asupra păsărilor. 
Din acest motiv este foarte important să ur-
mărim schimbarea efectivă a populaţiilor de 
păsări, cuibăritoare, migratoare sau de ier-
nare din teritoriul nostru. Ne dă posibilita-
tea astfel să vedem dacă în timp sunt efecte 
negative şi-anume: dacă populaţiile au scă-
zut dintr-o anumită specie, dacă avem mai 
multe păsări care iernează în România, cum 
ar fi raţele sau lebedele. Dacă sunt anumite 
cifre care ne indică o stabilitate populaţiona-
lă, ceea ce ne face plăcere pentru că asta în-
seamnă că nu există declin şi avem biodiver-
sitate” spune Iulia Vizi, purtător de cuvânt, 
Grupul Milvus. 
Această monitorizare a efectivelor de iarnă 
a păsărilor răpitoare se face din anul 2006. 
Scopul proiectului este atât de identificare a 
speciilor efectivelor de iarnă în diferitele re-
giuni ale ţării, cât şi pentru a vedea pe termen 

lung schimbările în populaţia acestor păsări. 
„Practic, colegii mei coordonează un pro-
gram vast care are loc pe întreg teritoriul ţă-
rii. El se desfăşoară în parteneriat cu Asocia-
ţia Ornitologică Română. Esenţa metodei în 
sine este colectarea de date dintr-o anumită 
zonă de două ori în cursul iernii. Prima pe-
rioadă are loc de la sfârşitul lunii noiembrie 
până la jumătatea lunii decembrie, respectiv 
la începutul lunii februarie până pe la sfârşit. 
Lucrurile acestea se întâmplă de foarte mulţi 
ani, după cum am mai spus. 
Observaţiile se întâmplă pe anumite trasee 
alese de participanţi împreună cu coordo-
natorul nostru de program. Practic, la aces-
te observaţii poate participa orice iubitor de 
păsări şi de natură, care poate să identifice 
anumite specii de păsări, în cazul nostru, pă-
sările răpitoare. Traseele sunt alese în urma 
unei înscrieri la coordonatorul de proiect. 
De obicei, acestea au o lungime de circa 5 
km. Ar fi bine ca participanţii la proiect să 
ştie că se înhamă la o treabă care va ţine mai 
mulţi ani, o monitorizare care trebuie reali-
zată pe parcursul a cât mai mulţi ani. Adică, 
dacă tu ţi-ai ales un traseu dinspre Reghin 

spre Valea Gurghiului, e bine să ştii că ar tre-
bui să urmezi şi să monitorizezi acest traseu 
în următorii 3 – 5 ani pentru că doar aşa pu-
tem să vedem ştiinţific dacă păsările sunt în 
creştere sau descreştere ori avem o stabilita-
te” adaugă Iulia Vizi. 
În această rundă, din noiembrie – decembrie 
2020, şoricarul este probabil pasărea răpitoa-
re cea mai observată cu aproape 600 de in-
divizi observaţi, iar asta datorită datelor care 
sunt încărcate într-o aplicaţie numită Open 

Bird Maps. 
La toate aceste ieşiri, observatorul notează 
toate păsările, adică înregistrează o listă com-
pletă cu speciile pe care le văd şi le încarcă 
cu puncte GPS în aplicaţia care va fi pusă la 
dispoziţie tuturor celor care vor să se înscrie. 
Detalii despre înscriere puteţi găsi pe pagi-
na noastră de facebook. Trebuie să citiţi cu 
atenţie articolul care se referă la acest fapt şi 
să scrieţi un mail coordonatorului de proiect. 

Program luna februarie la 
teatrul Ariel din 

Târgu-Mureş 
Spectacole în sală
 - Joi, 4 februarie, de la ora 18.00 - Bicicleta 
roşie,  4+ 
 - Joi, 11 februarie, de la ora 18.00 - Aventu-
rile lui Chiţ Miţ
 - Duminică, 14 februarie, de la ora 11.00 -  
Nemaipovestita Scufiţă roşie, 4+
 - Joi, 18 februarie, de la ora 18.00 - Jack şi 
vrejul de fasole, 4+
 - Joi, 25 februarie, de la ora 18.00 - Punguţa 
cu doi bani, 4+
 - Duminică, 28 februarie, de la ora 11.00 -  
Crăiasa zăpezii, 4+

Spectacole on line
- Duminică, 7 februarie, Albă ca zăpada
 - Duminică, 21 februarie, Fantasia, poveste 
fără sfârşit

Factual despre Urşi
Asociaţia Grupul Mivus a realizat şi publicat 
în online, atât pe pagina de facebook cât şi 
pe contul de youtube, câteva filmuleţe care 
au în prim-plan ursul brun, cu dorinţa că 
poate astfel vor putea contribui la clarificarea 
diferitelor aspecte şi care ne va putea ajuta să 
înţelegem mai bine această specie. 
„Sunt foarte multe informaţii în spaţiul pu-
blic despre carnivorele mari, asta deşi foarte 
multă lume nu doreşte să recunoască faptul 
că în regiunea noastră există o tradiţie de mii 
de ani de coabitare cu aceste carnivore mari: 
lupi, urşi. Aceste animale au trăit alături de 
noi de-a lungul dezvoltării comunităţilor 
omeneşti, încă de când casele erau izolate, 
până la momentul acesta când avem oraşe 
cu o infrastructură dezvoltată, care intersec-
tează habitatele acestor urşi” spune Iulia Vizi 
purtător de cuvânt, Grupul Milvus. 
În această serie de filmuleţe sunt prezentate 
aspecte din viaţa ursului brun, etape din via-
ţa acestuia, hrănire, trasee şi multe alte infor-
maţii utile publicului larg. 
„Din păcate, multe informaţii care se vehicu-
lează în spaţiul public nu au un fundament 
ştiinţific. Drept urmare, grupul Milvus în-

cearcă să vină cu date colectate de pe teren, 
vine cu experienţa de mai bine de zece ani 
a colegilor noştri care se ocupă de carnivo-
rele mari, în special de ursul brun. Iar pe 
baza tuturor acestor date care au fost co-
lectate în teren cu ajutorul GPS, cu ajutorul 
monitorizărilor, a asociaţiilor de vânătoare, 
cu ajutorul silvicelor, am pus la dispoziţie o 
serie de materiale video despre urs, în care 

tratăm toate componentele necesare pentru 
a cunoaşte, pentru a înţelege specia în sine. 
Ce se întâmplă cu puii, cum cresc, cât rămân 
lângă mama lor, ce mănâncă, cum mănâncă, 
în ce an, cum şi ce caută, pentru că sunt lu-
cruri care se intersectează mai ales în regiu-
nea noastră, unde ştim că întâlnirile cu ursul 
brun sunt destul de numeroase. 
Este foarte important să înţelegem modul lor 

de viaţă, coridoarele ecologice pe care urşii 
le folosesc, adică drumurile pe care ei le fac 
către locurile de iernare, drumurile pe care le 
fac între locurile de hrană. Filmele noastre, 
cel puţin ultimul episod pe care vă învit să îl 
urmăriţi pe canalul de Youtube şi Facebook a 
grupului Milvus, se referă la urşi şi habitatele 
lor, care sunt traversate de infrastructura ru-
tieră şi modul în care noi ne intersectăm în 
aceste puncte critice. Trebuie să vă reamin-
tesc că judeţul Mureş era fruntaş la numărul 
de accidente în care urşii au fost implicaţi. 
Lucrurile nu rămân doar aici, pentru că mai 
plănuim câteva episoade, dar acelea vor fi 
surprize. Nu vom lăsa pe dinafară subiectele 
care sunt destul de fierbinţi cum ar fi vână-
toarea, numărul de efective. Sperăm ca toate 
aceste videouri să ne deschidă ochii şi să în-
ţelegem mai mult dintr-o specie care trăieşte 
de mii de ani alături de noi şi să ne reîntoar-
cem la vechile tradiţii pentru că bunicii şi 
străbunicii noştri puteau să trăiască cu aceste 
animale în armonie” precizează Iulia Vizi. 

sursa foto: pixabay.com
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Din păcate, o situație similară este consem-
nată la începutul acestui an, până în prezent 
fiind înregistrate trei cazuri de intoxicații cu 
monoxid de carbon, în județele Arad, Mureş 
şi Sibiu, din care au rezultat patru victime.
Folosirea aragazului pentru încălzirea 
locuinței, racordurile neetanşe la sistemul de 
evacuare a gazelor arse al centralelor termi-
ce şi al sobelor, coşuri de fum colmatate sau 
defecțiuni la sobe (plite crăpate, sobe de te-
racotă neetanşe) sunt principalele cauze ale 
intoxicațiilor cu monoxid de carbon.
”Pierderea unor persoane dragi provoacă 
multă durere şi este regretabil că oamenii 
continuă să facă greşeli care duc la astfel de 
tragedii. Acestea pot fi evitate cu uşurință 
dacă pregătirea pentru sezonul rece se face 
corespunzător, apelând la specialişti. Vor-
bim, în mod special, de verificarea şi reme-
dierea defecțiunilor care apar la aparatele de 
încălzire, la coşurile de fum şi la canalele de 
evacuare a gazelor arse”, afirmă Petre Stoian, 
Director General Adjunct al Delgaz Grid. 
Pe fondul diferitelor defecțiuni la aparatele 
de încălzire sau la cele de evacuare a gazelor 
arse, monoxidul de carbon - un gaz asfixiant, 
foarte toxic - se acumulează în încăpere şi 
duce la intoxicarea persoanelor. Fiind fără 
culoare şi miros, este greu de depistat, dar 
există câteva simptome care ne pot da indicii 
cu privire la o posibilă intoxicație cu mono-
xid de carbon, respectiv senzația de greață, 
cea de amețeală şi durerile de cap. De ace-
ea, în cazul în care avem suspiciuni cu pri-
vire la o posibilă intoxicație cu monoxid de 
carbon, trebuie să scoatem victimele la aer 
curat, să aerisim încăperile şi să contactăm 
serviciul medical de urgenţă. De multe ori, 
însă, intoxicația intervine în timpul nopții 
când durata expunerii este mai mare şi din 
acest motiv şansele de supraviețuire pentru 
cei care au inhalat monoxid de carbon sunt 
minime.
De aceea, preferabil este să nu ajungem în 
situații extreme şi să apelăm la specialişti 
pentru verificarea aparatelor de încălzire şi a 
canalelor de evacuare a gazelor arse.

Pentru siguranța consumatorilor, Delgaz 
Grid recomandă următoarele:
Cei care locuiesc la casă trebuie să verifice 

coşurile de fum şi hornurile. Acestea trebuie 
curăţate de cel puţin două ori pe an, obliga-
toriu o dată înainte de începerea sezonului 
rece, numai de către persoane autorizate. 
Totodată, trebuie să fie verificate şi îmbină-
rile între aparatele de încălzire şi coşurile de 
evacuare, deseori fiind necesară refacerea 
acestor îmbinări dacă prezintă neetanşeități. 
La fel de importante sunt garniturile de etan-
şare de la focare, care trebuie schimbate pe-
riodic, deoarece trebuie să reziste la tempe-
raturi ridicate.  
Cei care locuiesc în blocuri de locuințe tre-
buie să se asigure că apartamentele au în bu-
cătării, unde sunt instalate maşini de gătit de 
tip aragaz, canale sau grile de ventilare pen-
tru evacuarea gazelor de ardere spre exterior 
şi să verifice dacă aceste goluri nu sunt obtu-
rate, iar în cazul în care se observă probleme, 
să fie remediate cu specialişti autorizaţi. 
Nu trebuie să uităm de aragazuri, care trebu-
ie supravegheate în timp ce preparăm hrana, 
existând riscul ca flacăra să se stingă provo-
când în acest fel acumulări de gaze. De ase-
menea, aragazurile nu trebuie utilizate pen-
tru încălzirea locuinţei.
Să nu lăsăm copiii nesupravegheați în încă-
peri în care sunt aparate de încălzire sau de 
preparare a hranei, în funcțiune.
O importanță deosebită o reprezintă aportul 
de oxigen necesar arderii

gazelor naturale, întrucât prin arderea gaze-
lor se consumă oxigen din încăperile unde 
există amplasate aparate de încălzire sau de 
preparare a hranei. Din acest motiv, încă-
perile în care sunt amplasate aparate consu-
matoare de combustibili gazoşi şi care nu au 
prevăzut orificiu pentru accesul aerului ne-
cesar arderii, trebuie aerisite periodic.
Recomandarea este să avem în locuinţe mon-
tate detectoare de monoxid de carbon, care 

emit semnale sonore şi ne avertizează cu pri-
vire la eventuale riscuri legate de intoxicațiile 
cu monoxid de carbon. Detectoarele de 
monoxid de carbon nu trebuie confundate 
cu detectoarele automate de gaze naturale. 
Acestea din urmă au rolul de sesiza eventua-
le concentrații de gaze naturale în interiorul 
clădirilor, ca urmare a scăpărilor de gaze din 
sistemele de alimentare cu gaze naturale, de 
a avertiza sonor prezența concentrațiilor de 
gaze şi de a întrerupe automat alimentarea cu 
gaze naturale pe instalațiile interioare. 

Este obligatoriu să avem montate detectoa-
re automate de gaze naturale în încăperile 
în care există aparate care funcționează cu 
gaze naturale, în cazul în care geamurile au 
o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de 
construcție specială (securizat, tip Thermo-
pan etc.).
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Zece persoane şi-au pierdut viața anul trecut, intoxicate cu 
monoxid de carbon
Un număr de 13 cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon au fost înregistrate, anul trecut, în aria de activitate a companiei Delgaz Grid, iar în urma acestora 10 persoane au murit şi alte 22 
au fost la un pas de a-şi pierde viața.  Incidentele au avut loc în județele Sibiu, Mureş, Maramureş, Timiş, Hunedoara, Caraş-Severin şi Harghita şi au avut ca numitor comun nerespectarea unor 
reguli minime în utilizarea surselor de încălzire.



NR 162 11SOCIAL

ANUNŢ

NOU!!
S-a deschis staţia ITP în Reghin 
situata pe strada Carpaţi, nr 32a, 

vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturisme şi 

autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.

Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00

Sâmbătă 8.00 -13.00

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

CASETA REDACŢIEI

Sabin-Gavril Păşcan, noul inspector şcolar general al IŞJ  Mureş
Conform unui comunicat de presă trans-
mis de conducerea Inspectoratului Școlar 
Judeţean Mureş, începând cu data de 18 ia-
nuarie 2021 „domnul profesor drd. Sabin-

Gavril PĂȘCAN este numit prin detaşare 
în interesul învățământului, în funcția de 
inspector şcolar general la Inspectoratul 
Școlar Județean Mureş, conform Ordinului 

de Ministru nr. 3086 din 08.01.2021”. Clau-
diu Bândilă, vechiul inspector şcolar general 
al județului Mureş a renunțat la funcție din 
motive personale.

4183 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu 
sprijinul AJOFM Mureş
În cursul anului 2020, ca urmare a imple-
mentării Programului Naţional de Ocupare 
a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM 
Mureş au fost încadrate în muncă 4183  per-
soane, dintre care 2188 femei. 
Din totalul persoanelor ocupate, 1798 au 
peste 45 de ani, 668 au vârsta cuprinsă între 
35 şi 45 de ani, 546 au între 25 şi 35 de ani, 
iar 1171 sunt tineri sub 25 de ani ( 1125 tineri 
NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoa-
nelor încadrate în muncă, 2159 provin din 
mediul urban, iar 2024 persoane sunt din 
mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire 
al persoanelor pentru care s-a identificat un 
loc de muncă, cele mai multe persoane au 
studii liceale (1473), urmate de cele cu studii 
profesionale  (1043), studii gimnaziale (708). 

Numărul persoanelor cu studii universitare 
este de 536, al celor cu studii primare este de 
273, iar cei cu studii postliceale sunt în nu-
măr de 150.
Din numărul total de persoane care au fost 
angajate prin intermediul AJOFM MUREȘ , 
1853 persoane fac parte din categoria celor 
greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că 
încadrarea într-o categorie de ocupabilitate 
se realizează ca urmare a activităţii de pro-
filare a persoanelor înregistrate în evidenţele 
noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoane-
le aflate în căutarea unui loc de muncă înre-
gistrate în baza de date a agenţiei teritoriale 
pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei 
rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază 
de pachete personalizate de măsuri active 
prevăzute de Legea nr.76/2002 privind siste-

mul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, modificată şi com-
pletată.
Astfel, în cursul anului 2020, numărul per-
soanelor care au beneficiat de asistenţă pen-
tru înregistrarea în evidenţă ca persoane afla-
te în căutarea unui loc de muncă, în vederea 
asigurării protecţiei sociale privind acorda-
rea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea 
în măsuri active, a fost de 13.522 persoane.
Pentru mai multe informații despre activi-
tatea Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă  MUREȘ , puteți accesa 
www.anofm.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă MUREȘ

Pierdut tichet de parcare pentru perioada 
octombrie 2020 - octombrie 2021, pe nume-
le Chibulcutean Dorina. În declar nul. 
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