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Se distribuie ajutoarele alimentare
Primăria Municipiului Reghin anunță or-
ganizarea unei noi acțiuni de distribuire a 
pachetelor cu produse alimentare destinate 
beneficiarilor prevăzuți de Programul Ope-
raţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
(POAD).

În perioada 29.03.2021- 08.05.2021, se des-
făşoară acţiunea de distribuire a ajutoarelor 
în cadrul POAD prin intermediul căruia se 
acordă pachete cu produse alimentare pen-
tru familiile şi persoanele singure beneficia-
re de venit minim garantat, acordat în baza 
Legii nr. 416, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi pentru familiile 
beneficiare de alocație pentru susținerea fa-

miliei acordată în baza Legii nr. 277/2010, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.
Programul după care se vor distribui aces-
te produse este de luni până joi, între orele 
09.00-15.00 şi vineri între orele 09.00-13.00., 
la sediul  R.A.G.C.L. S.A. Pentru a ridica 
produsele, titularul se va prezenta cu actul 
de identitate în original, precum şi actele de 
identitate şi de stare civilă a celorlalți mem-
bri de familie în original.  
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În ceea ce priveşte activitatea de constata-
re contravenţională, în anul 2020, în cadrul 
Serviciului de Poliţie Locală s-au întocmit 
un număr de 1305 procese verbale, valoa-
rea amenzilor aplicate fiind de 977.710 lei. 
Pentru un număr de 789 procese verbale, 
sancţiunea a fost de avertisment, ceea ce re-
prezintă  60 % din totalul proceselor verbale 
întocmite. Dintre acestea, 248 procese verba-
le au fost pentru nerespectarea prevederilor 
Legii 55/2020 - privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemi-
ei de COVID-19, cuantumul acestora  fiind 
de 81.500 lei. 

Biroul de Ordine şi Linişte Publică şi Pază 
Obiective

Biroul de Ordine şi Linişte Publică şi Pază 
Obiective are cea mai diversificată activi-
tate, fiind axat pe acțiuni menite să descu-
rajeze şi să combată infracțiunile, faptele 
contravenționale de natură antisocială şi ori-
care alte fapte prevăzute în Hotărârile Consi-
liului Local Reghin, desfăşurându-şi activita-
tea conform protocolului încheiat cu Poliția 
Națională pe întreaga rază administrativă a 
municipiului Reghin.
Polițiştii de la Ordine publică au întocmit 
în anul 2020, un număr de 543 procese ver-
bale, valoarea amenzilor fiind de 85.450 lei, 
dintre care, 362 PV - privind salubritatea şi 
menţinerea esteticii municipiului Reghin, 
întreţinerea drumurilor publice şi a fondu-
lui locativ, 120 PV - privind regulamentul 

de organizare şi funcționare a sistemului de 
parcare cu plată din municipiul Reghin, 5 PV 
- privind activitatea din pieţe, 22 PV  - pri-
vind spațiile verzi, 4 PV - pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor consumului produse-
lor din tutun şi 30 PV - privind ordinea şi 
liniştea publică. 

Compartimentul circulaţie pe drumurile 
publice

Activitatea Compartimentului Circulație 
rutieră a fost concentrată pe îndeplini-
rea obiectivului general asumat: creşterea 
fluenței circulației şi a siguranței rutiere. 
Compartimentul funcționează ca o structură 
specializată a Poliției Locale Reghin din care 
fac parte polițişti locali absolvenți ai cursuri-
lor de specialitate, cu experiență în activita-
tea de dirijare, dotați cu uniforme specifice 
inscripționate, în conformitate cu prevederi-
le Legii 155/2010 – Poliția locală.
Pe tot parcursul anului, polițiştii din acest 
compartiment au fost angrenați în asigurarea 
măsurilor pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei Covid – 19. 
În exercitarea atribuţiilor, agenţii de circula-
ţie au întocmit 404 procese verbale, valoarea 
amenzilor fiind de 32.960 lei.
Astfel, 393 procese verbale au fost întocmite 
privind circulația pe drumurile publice, 11 
procese verbale - privind regulamentul de 
funcționare a traficului greu pe raza muni-
cipiului Reghin. “Procesele verbale întocmite 
în baza prevederilor  OUG 195/2002 - pri-

vind circulația pe drumurile publice au fost 
comunicate Serviciului Rutier din cadru IJP 
Mureş pentru luarea în evidenţă a punctelor 
de penalizare aplicate. Majoritatea acestora 
sunt întocmite pentru opriri şi staţionări în 
locuri interzise sau pătrunderea cu autovehi-
cule în zonele cu accesul interzis” se arată în 
raportul prezentat. 
În conformitate cu prevederile HCL 48/2011 
– privind aprobarea Regulamentului de orga-
nizare a traficului greu pe raza municipiului 
Reghin, s-au eliberat 217 autorizaţii de trafic 
greu, valoarea acestora fiind de 32.400 lei.

Compartimentul disciplina în construcţii 
şi evidenţa persoanelor

În anul 2020, polițiştii locali din cadrul 
compartimentul Disciplina în construcții şi 
evidența persoanelor s-au axat pe îndeplini-
rea sarcinilor specifice domeniului, respec-
tiv afişajul stradal, evidența persoanelor şi 
protecției mediului. Au fost întocmite 66 pro-
cese verbale de sancționare contravențională, 
valoarea amenzilor aplicate fiind de 767.500  
lei, respectiv: pe Legea 50/1991, privind auto-
rizarea lucrărilor de construcții – 22 procese 
verbale, valoarea amenzilor fiind de 704.500 
lei. OUG 195/2005, privind  protecția me-
diului – 11 procese verbale, valoarea amenzii 
fiind de 9.000 lei, la Legea 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apa si canalizare – 
33 procese verbale, valoarea amenzilor fiind 
de 54.000 lei ; 
“S-au organizat acțiuni privind verificarea 

respectării normelor de afişaj stradal, de 
verificare şi control cu privire la respecta-
rea condițiilor de amplasare a construcțiilor 
cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităților de comerț stradal. Au fost efec-
tuate verificări având ca obiect respectarea 
de către comercianți a suprafețelor de teren 
(domeniu public) închiriate de la autorita-
tea locală, cu scopul amenajării de terase 
sezoniere, fiind aplicate măsurile prevăzute 
de Regulamentul local referitor la condiţii-
le de amplasare a construcţiilor cu caracter 
provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor 
de comerţ stradal. În colaborare cu perso-
nal din cadrul Companiei ”AquaServ”, s-au 
organizat acțiuni în vederea depistării şi 
identificării consumatorilor casnici care nu 
sunt branşați sau care sunt branşați ilegal la 
rețeaua publică de canalizare, precum şi a 
cetățenilor care deversează ape uzate mena-
jere în cursurile de apă de pe raza municipiu-
lui. În acest sens au fost notificați proprietarii 
de imobile care nu sunt branşate la rețeaua 
publică de canalizare de pe raza Municipiu-
lui Reghin şi s-au acordat termene pentru 
branşare, aceştia semnând primirea notifică-
rilor. În urma acțiunilor şi controalelor efec-
tuate s-a constatat comiterea a 4 infracțiuni 
la Legea 50/1991, pentru care s-au întocmit 
documentațiile necesare şi au fost sesizate 
organele de urmărire penală pentru conti-
nuarea cercetărilor” se specifică în raportul 
Serviciului de Poliție locală.

Raportul Serviciului de Poliţie Locală Reghin 
Serviciul de Poliție Locală din cadrul Primăriei Municipiului Reghin şi-a prezentat raportul activităţilor pe anul 2020. Încercăm să redăm mai jos câteva din activităţile desfăşurate pe parcursul 
anului trecut. 

Centrul de Informare Turistică -poartă spre promovarea Reghinului 

În iarna anului trecut Centrul de Informare 
Turistică, prin Cătălina Orban şi Simona Lo-
redana Bogdan, a lansat un album foto prin 
intermediul căruia reghinenii şi nu numai 
pot să descopere valorile municipiului. Fo-
tografiile care se găsesc în acest album sunt 
realizate de Daniel Călin Uţă. 
“Ne-am gândit să realizăm un albumul foto 
care să fie un fel de carte de vizită a Reghi-
nului, o călătorie fotografică urbană care să 
îndemne la (re)descoperirea unor locuri, 
obiective turistice şi detalii aparte ale clădi-
rilor din centrul istoric al oraşului nostru. O 
hoinăreală fotografică ce sperăm să ne facă 
pe noi, locuitorii urbei, să ne privim munici-
piul cu alți ochi, iar pentru vizitatori şi turişti 
să fie o invitație de a descoperi „Oraşul Viori-
lor”, care să îi impresioneze cu ale sale atracții 
turistice” ne spune Cătălina Orban şi Simona 
Loredana Bogdan.
În paginile albumului găsim locuri şi obiec-
tive importante din oraş, dar şi câţiva pro-
ducători locali, „deoarece apreciem şi dorim 
să promovăm producătorii locali, am con-
siderat că includerea câtorva dintre aceştia 
în paginile albumului, va da viață şi un su-
flu aparte acestuia, iar cei care îl vor răsfoi 
îi vor putea cunoaşte mai îndeaproape şi, 
de ce nu, îi vor susține cumpărând produse 
meşteşugite de aceştia. Ne-am ghidat după 
un plan stabilit în prealabil, iar selectarea fo-
tografiilor pentru album a reprezentat o pro-
vocare deoarece am dorit să apară în paginile 
albumului cele mai importante obiective tu-
ristice din Reghin, cât şi detalii care altfel ar fi 
rămas neobservate. O parte din fotografii au 
fost realizate însoțind fotograful în periplul 

său prin Reghin deoarece am dorit să sur-
prindem prin obiectivul foto şi detalii mai 
puțin cunoscute ale atracțiilor turistice şi ale 
clădirilor din oraş” specifică Cătălina Orban 
şi Simona Loredana Bogdan. 
Recent, Cătălina şi Simona, sub egida Cen-
trului de Informare Turistică au iniţiat con-
cursul „Vânătoarea de comori urbane”, un 
concurs care a stârnit repede interesul publi-
cului din online. „Am inițiat acest concurs 
deoarece ne-am gândit că o vânătoare de 
comori urbane este o modalitate interesantă 
şi interactivă prin care reghinenii îşi pot re-
descoperi şi cunoaşte mai bine oraşul şi ale 
sale obiective turistice. Formatul concursu-
lui le cere participanților o implicare activă, 

de orientare şi de explorare a oraşului, fiind 
provocați să îşi viziteze comunitatea. Spre 
surprinderea noastră, reghinenii au fost 
foarte receptivi şi interesați de a participa la 
un asemenea concurs, în care au avut oca-
zia să demonstreze că îşi cunosc oraşul, mai 
ales că acest lucru le poate aduce un premiu: 
un album foto cu şi despre Reghin, dar şi 
alte produse de promovare. Momentan se 
desfăşoară cea de-a doua ediție a Vânătorii 
de comori urbane online, noutatea constând 
în faptul că participanții trebuie să dovedeas-
că descoperirea „comorii urbane” printr-o 
fotografie a acesteia” precizează Cătălina Or-
ban şi Simona Loredana Bogdan. 
Dacă sunteţi în trecere prin Reghin ori pur şi 

simplu locuitor al municipiului, nu ezitaţi să 
faceţi o vizită Centrului de Informare Turis-
tică, unde veţi fi întâmpinaţi cu multă căldu-
ră şi unde puteţi descoperi prin intermediul 
unei hărţi interactive a judeţului Mureş, mul-
te obiective turistice din Reghin şi împreju-
rimi. Infochioşcul este pus la dispoziţie de 
Asociația Visit Mureş, fiind un instrument 
util de promovare. „Prin intermediul acestui 
infochioşc, turiştii şi reghinenii interesați pot 
accesa informații despre cele mai importan-
te atracții antropice şi naturale de la noi din 
județ în limbile engleză, română şi maghiară” 
adaugă Cătălina Orban şi Simona Loredana 
Bogdan. 
Pe plan național obiectivele turistice din Re-
ghin şi împrejurimi au fost promovate prin 
participarea la mai multe ediții ale Târgului 
de Turism al României în colaborare cu Con-
siliul Județean Mureş şi cu centrele de infor-
mare turistică din județ, pentru a prezenta 
într-o formulă închegată atracțiile județului 
nostru la standul Visit Mureş. „Participarea 
la astfel de evenimente de profil este im-
portantă deoarece promovarea se realizează 
prin comunicarea directă cu participanții la 
târg, aceştia provenind din toate zonele țării. 
Târgul de turism este o ocazie ideală pen-
tru promovarea imaginii oraşului fiindcă se 
adresează unui public larg interesat să îl des-
copere” specifică Cătălina Orban şi Simona 
Loredana Bogdan. 

De când şi-a deschis porţile, Centrul de Informare Turistică din Reghin a devenit un adevărat ghid de promovare a valorilor turistice şi nu numai din municipiul Reghin şi împrejurimi.  Prin in-
termediul instrumentelor online (www.turismreghin.ro, pagina de facebook VisitReghin şi aplicația mobilă Reghin City App) se oferă informații şi poveşti despre oraş, despre clădirile emblematice 
şi despre oamenii care au adus renume Reghinului, la fel şi celor care trec pragul Centrului de Informare Turistică împinşi de curiozitatea de a afla mai multe despre Oraşul Viorilor şi împrejurimi.
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Şi-acum că zăpada s-a topit, gunoaiele arun-
cate la voia întâmplării, îşi „scot” capul ase-
meni ghioceilor, doar că, nu e o imagine care 
să facă cinste municipiului în care trăim.
Tocmai pentru a combate astfel de fenome-
ne, în cadrul şedinţei ordinare din data de 25 
februarie, consilierii locali reghineni au ridi-
cat problema depozitării gunoiului în locuri 
nepermise.

„V-aş ruga să oferiţi o atenţie deosebită în pe-
rioada următoare lizierei pădurilor şi zonelor 
unde ştiţi că se depozitează ori se aruncă de-
şeuri, asta pentru a identifica pe cei care au 
un astfel de comportament şi a-i sancţiona 
cât se poate de sever. Nu mai putem admite 
ca în 2021, în condiţiile în care toată lumea 
are acces la zone special amenajate pentru 
depozitarea deşeurilor, să se arunce în zonele 

verzi, în păduri sau malurile apelor. Vă rog 
să nu aveţi niciun fel de milă faţă de cei care 
aruncă deşeuri pe domeniul public” a ţinut să 
precizeze Dragoş Pui, viceprimarul munici-
piului Reghin. 
Totodată, Mark Endre, primarul municipiu-
lui Reghin, a susţinut declaraţia viceprima-
rului, precizând că „trebuie să încercăm să 
ţinem oraşul curat. Cred că este foarte greu 
pentru că nu avem ochi de vultur şi nu putem 
fi peste tot în acelaşi moment pentru că sunt 
foarte multe locaţii unde se aruncă gunoi, 
dar suntem cu ochii pe ei. Aşa cum a spus şi 
domnul viceprimar, fără milă, orice abatere 
trebuie pedepsită cu amenda maximă”.
Nagy Andras, consilier din partea UDMR 
a venit cu o propunere pentru stoparea de-
şeurilor în păduri, specificând faptul că „Eu 
umblu destul de mult în pădurile din jurul 
Reghinului. Este un fenomen... Mai precis, 
ciobanii iau contracost gunoiul de la oameni, 
cu condiţia că îl vor arde. Nu se întâmplă 
acest lucru, ci îl aruncă în pădure. Motiv pen-
tru care dacă vreţi să îi prindeţi pe cei care 
aruncă gunoiul în pădure, montăm camere 
de supraveghere în mai multe locuri, care vor 
surprinde cine trece cu căruţa plină de gunoi. 
Sunt mai multe zone unde se pot amplasa şi 
unde sunt convins că vom prinde mai mulţi 
făptuitori de acest gen”. 

Mai multe camere de supraveghere

În cadrul Serviciului de Poliţie Locală Reghin 
funcţionează un dispecerat care monitori-
zează activitatea din municipiu, unde există 
un număr de 64 camere video de supraveghe-
re şi 8 camere LPR cu cititor de număr, insta-
late în punctele principale ale municipiului.
În anul 2020 au fost stocate 109 filmări, re-
spectiv 6 la solicitarea Judecătoriei Reghin, 92 
la solicitarea poliției, 3 la solicitarea persoa-
nelor juridice şi 8 la solicitarea persoanelor 
fizice. În 11 situații, ca urmare a vizionării 
camerelor de supraveghere, s-au constatat 
fapte de natură infracțională, ca atare a fost 
sesizată Poliția municipală. 
De asemenea, în 16 situații, au fost identificați 
autorii unor accidente de circulație cu pagu-
be materiale care au părăsit locul faptei. 
În perioada următoare pentru a creşte efi-
cienţa acestui dispecerat, se urmăreşte 
achiziționarea de noi camere de supraveghere 
care vor fi montate în puncte stabilite împre-
ună poliția municipală. Se vor avea în vedere 
cartierele din municipiu şi locurile de depo-
zitare a gunoaielor.

3SOCIAL

Cei care aruncă gunoiul în pădure luaţi în vizorul 
autorităţilor locale
Lizierele pădurilor ori malul apelor au devenit pentru cetăţenii certaţi cu bunul simţ, gropi de gunoi, asta în condiţiile în care serviciul de salubritate din municipiu trece din poartă în poartă 
pentru a ridica gunoiul. Amenzile mari pare să nu-i sperie, dar până una alta, „hoţul neprins, e negustor cinstit” spune o vorbă din popor. 

Ba mai mult, cine deţine un astfel de câine ar 
trebui să ştie că e obligaţia lui să îl înregistre-
ze, prin depunerea la sediul poliţiei în a cărei 
rază teritorială este situat imobilul în care 
este deţinut câinele, o adeverinţă eliberată de 
Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Fe-
deraţia Chinologică Internaţională, din care 
să rezulte încadrarea câinelui într-o anumită 
categorie, precum şi o declaraţie pe propria 
răspundere. 

Ce trebuie să știe deținătorii sau 
proprietarii de câini periculoși 
ori agresivi?

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 55 din 
2002 privind regimul de deţinere al câini-
lor periculoşi sau agresivi (art.1), prin câini 
periculoşi se înţelege câinii aparţinând ur-
mătoarelor rase, grupate în două categorii. 
În categoria I intră câinii de luptă şi de atac, 
asimilaţi prin caracterele morfologice cu câi-
ni de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi me-
tişii lor, iar în categoria a II-a intră câinii din 
rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, 
Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Na-
politano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc 
Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.
Prin câini agresivi se înţelege (art. 2) orice 
câine care, fără să fie provocat, muşcă sau 
atacă persoane ori animale domestice în 
locuri publice sau private; orice câine care 
participă la lupte între câini sau care a fost 
antrenat în acest scop.  
Lokodi Csaba Zsolt, preşedintele Asociaţiei 
Chinologice Mureş spune că „în momentul 
de faţă la noi sunt înregistraţi 1228 de câini, 
asta începând cu anul 2002. La început a fost 

o isterie, chiar organizam atunci luarea în 
evidenţă a câinilor prin deplasarea la Sovata, 
Sighişoara chiar şi la Reghin. Acum nu mai 
mergem la domiciliul clientului, clientul tre-
buie să vină la Asociaţie. Proprietarul vine 
cu buletinul şi declară pe propria răspundere 
că acel câine e al lui. Dacă are pedigree nu 
trebuie să vină cu câinele pentru că luăm ca 
şi act pedigree-ul pentru că are microcip, iar 
identificarea merge pe baza pedigree-ului. 
Noi eliberăm o adeverinţă pentru câinele din 
pedigree cum că rasa respectivă se încadrea-
ză într-o anume categorie. Dacă nu are pe-
digree, trebuie să vină la noi cu exemplarul, 
facem o poză, citim microcipul, iar un spe-
cialist din cadrul asociaţiei noastre confirmă 
rasa de câine şi categoria la care se încadrea-

ză. Cu adeverinţa respectivă şi cu buletinul, 
proprietarul trebuie să se deplaseze la sediul 
poliţiei unde îşi are domiciliul”. 

Obligaţiile deţinătorilor de câini 
periculoși sau agresivi

Accesul câinilor prevăzuţi în categoria I, în 
localurile publice, în mijloacele de transport 
în comun, precum şi în alte locuri publice, 
cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de 
acces către acestea, este interzis.
De asemenea, în părţile comune ale imo-
bilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile 
publice şi pe căile de acces către acestea este 
permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi 

sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către 
proprietar ori de către deţinătorul temporar.
Accesul câinilor din categoria a II, precum şi 
al exemplarelor cu potenţial agresiv în loca-
lurile publice, în mijloacele de transport în 
comun, în locurile publice, precum şi în păr-
ţile comune ale imobilelor este permis numai 
dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în 
lesă de către o persoană care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În lo-
curile special amenajate pentru câini, accesul 
câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este 
permis fără botniță şi fără lesă.
„Nu trebuie să atacăm deţinătorii de câini 
pentru că sunt iubitori de animale, dar tre-
buie totul făcut cu respectarea legislaţiei. In-
diferent cât ar fi de docil un câine, rottweiller 
ori altă rasă, este bine în primul rând pentru 
animal, să aibă lesă şi botniţă pentru că în 
acest fel poţi să îl stăpâneşti, nu există riscul 
să sară în faţa maşinii. Ori dacă vine un copil 
care se joacă vehement, se poate speria. Le-
gea prevede clar ce înseamnă câine agresiv, 
care poate ataca fără provocare. Câinele poa-
te să muşte de frică, se sperie de la o atingere 
şi crede că este bruscat. Ce ştim cu siguranţă 
e faptul că sunt foarte mulţi câini nedeclaraţi, 
dar nu intră în atribuţia noastră să îi depis-
tăm. Cei care nu deţin o astfel de adeverinţă 
şi nu îşi înregistrează câinii periculoşi intră 
sub judistricţia poliţiei să-i depisteze şi să 
le atragă atenţia” precizează Lokodi Csaba 
Zsolt, preşedintele Asociaţiei Chinologice 
Mureş. 

Legislaţia privind deţinerea câinilor periculoşi sau agresivi
Dacă ai acasă un câine periculos, cu siguranţă trebuie să ştii importanţa respectării legislaţiei, mai ales în cazurile în care îl plimbi pe afară, unde, conform legii eşti obligat să-i pui lesă şi neapărat 
botniţă. Asta nu doar din pricina amenzilor, care nu sunt deloc de neglijat, ci şi pentru faptul că eviţi un eventual incident. 
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Rep.: Cum a luat viaţă Zori Kids?
Alina Farcas: Asociaţia Zori Kids a luat viaţă 
din suflet, din iubirea purtată acestor copilaşi 
şi din speranța din ochii noştri de a crede în 
ei. Fiind terapeut, vedeam necesitatea unei 
asociații, care să vină în sprijinul părinților 
şi al copiilor. Mulți îşi doreau o asociaţie a 
lor, unde să fie siguri că vor primi sprijin 
şi ajutor, un loc unde să aibă încredere şi 
speranța că luptăm împreună pentru un vi-
itor mai bun pentru copii. În anul 2019 am 
decis că este timpul să începem acest drum 
spre un viitor plin de speranță, în care copiii 
cu dizabilităţi să fie acceptați, integrați şi să 
îşi poată desfăşura viaţa în mod funcțional 
şi la potențialul maxim al fiecăruia. Nu-
mele asociației Zori şi culorile alese au o 
semnificație aparte pentru noi. Semnifică ră-
săritul fiecărei zile, semnifică renaştere. Când 
vedem răsăritul vedem o zi frumoasă, care 
ne oferă iubire, bucurie, dragoste, energie şi 
avem dorința de a descoperi această zi. Zori 
este speranța unui nou răsărit, a unei noi 
zile, a unei noi vieți pentru aceşti copilaşi, 
speranța că aici şi în lume, ei vor fi acceptați, 
iubiți, speranța că vor putea oferi multă iubi-
re şi dragoste şi că vor putea arăta ce copilaşi 
minunați sunt, tuturor persoanelor. Sperăm 
că împreună putem crea un viitor luminos. 
Ne-am dorit ca Zori Kids să fie un loc con-
siderat acasă, un loc unde să se simtă în si-
guranţă, să fie acceptați, un loc unde să se 
dezvolte permanent, un loc unde să putem 
valorifica potențialul fiecărui copilaş şi pă-
rinte. Şi ne bucurăm că în fiecare zi reuşim 
să creăm acest lucru. Zori Kids semnifică o 
speranță pentru toți.  

Rep.: De ce la Reghin?
A.F.: Reghinul este oraşul meu. Aici m-am 
născut, aici am copilărit, am învățat şi m-am 
dezvoltat. Este un oraş micuţ, dar frumos şi 
unde am convingerea că se poate crea ceea ce 
ne dorim, cred că şi aici oamenii vor învăța 
să accepte aceşti copilaşi. Sunt mulți copii 
care au nevoie de terapie şi mergeau zeci de 
kilometri pentru a beneficia de o oră de tera-
pie. Am vrut să vin în sprijinul lor deoarece 
nu a fost dezvoltată partea aceasta în Reghin. 

Rep.: Care sunt serviciile de specialitate 
care vin în sprijinul copiilor cu nevoi spe-
ciale?
A.F.: Considerăm că avem multe din tera-
piile specifice copilaşilor cu dizabilităţi. Am 
creat un loc minunat, cu oameni minunați, 
unde terapia este făcută cu dragoste, impli-
care şi profesionalism. Avem terapie ABA 
(cognitiv comportamentală), care este prin-
tre cele mai importante terapii care îi ajută în 
dezvoltarea lor. Avem terapeuţi specializați 
în acest domeniu, precum şi coordonator în 
aliază comportamentală şi intervenție în Tsa 
în formare. 
Este foarte important ca un copilaş cu diza-
bilităţi să aibă un coordonator/supervizor, 
care să facă planul de intervenție, să ofere su-
pervizare şi în acelaşi timp este foarte impor-
tant ca terapeuții să aibă formările necesare 
pentru a oferi servicii de calitate copilaşilor. 
Avem terapie prin joc, terapie senzorială, te-
rapie 3 C, logopedie, psihopedagogie speci-
ală, consiliere, terapie de grup. Toate aceste 
terapii sunt foarte utile şi necesare pentru 
dezvoltarea copilaşilor. Şi este foarte im-
portant să veniți la psiholog din prima clipă 
când vedeți că dezvoltarea unui copilaş nu 
este conform vârstei pentru că se pot recu-
pera mult mai uşor întârzierile dacă se inter-
vine la timp. 
La fel şi pe parte de vorbire, dacă un copilaş 
nu pronunță corect sau nu vorbeşte este atât 
de important să se intervină la vârstă mică 
pentru a reuşi să recuperăm mult mai re-
pede şi mult mai bine, micile probleme de 

pronunție. 

Rep.: Cât de dificilă e acceptarea şi integra-
rea în rândul oamenilor „normali”?
A.F.: Acest subiect este foarte sensibil de-
oarece ne luptăm de ceva timp cu această 
acceptare. Este foarte greu să fie acceptați 
deoarece lumea nu îi cunoaşte, nu ştie ce 
copilaşi minunați sunt şi îi privesc doar ca 
pe copilaşi cu dizabilităţi fără potențial. Dar 
multă lume nu ştie că au talente şi că pot să 
facă lucruri uimitoare dacă sunt îndrumați şi 
se lucrează această parte, ei pot deveni per-
soane cu un potențial extraordinar pe aria 
lor. Ar fi foarte bine dacă am încerca să nu 
mai privim cu milă sau uneori cu uimire şi să 
privim dincolo de aparenţe. Cât de minunați 
sunt aceşti copilaşi, cât de multă muncă de-
pun pentru a fi acceptați, pentru a se inte-
gra şi pentru a putea trăi fără să fie judecați 
sau să fie priviți ca fiind ciudați. Şi părinții, 
şi copilaşii vă roagă din suflet să nu îi mai 
priviți diferit, să nu vă mai feriți de ei şi dacă 
nu îi puteți ajuta, măcar să îi salutaţi frumos 
şi să mergeți mai departe. Ştiu că uneori vi se 
par copii prost educaţi, că ţipă sau că au un 
comportament ciudat, dar ei văd lumea în 
alt mod decât o vedem noi. Poate un simplu 
zgomot, care pentru noi nu ar fi mare lucru, 
pe ei îi deranjează foarte tare şi nu ştiu cum 
să gestioneze acest comportament. 
Din păcate, încă nu sunt acceptați nici în 
şcoală, nici în societate şi pentru ei este un 
mare minus deoarece acest lucru este foarte 
important pentru dezvoltarea lor. Cum pu-
tem să ne gândim că vor fi acceptaţi dacă nu 
le dăm nici măcar o şansă se se integreze?

Rep.: Educaţia copiilor în şcolile de masă 
sau în şcolile speciale?
A.F.: Sincer eu mi-aş dori ca o parte din-
tre ei să fie integrați în şcolile de masă, ar 
fi esențial pentru dezvoltarea lor, dar avem 
mari dificultăți în acest sens. Începând de 
la neacceptarea profesorilor, a colegilor şi 
nu este dorința de comunicare între tera-
peut şi profesor. Ar trebuie acceptată partea 
de însoțitor la clasă, unde copilaşul să aibă 
o persoană care să îl ajute mai mult în inte-
grarea lui. Este nevoie de profesor de sprijin 
şi de program educativ adaptat, dar încă la 
noi nu este acceptată această idee, deşi ei au 
dreptul la aceste lucruri. Şi aici cred că ar fi 
nevoie de formări pentru profesori pentru a 
învață cum să lucreze cu aceşti copilaşi, cum 
să îi ajute deoarece ei au nevoie poate de 1 
minut în plus faţă de ceilalți copilaşi. Ţine 
foarte mult de profesor, spun asta pentru că 
am avut ocazia să descopăr profesori extra-
ordinari, care îşi doresc să îi integreze, care 
participă şi comunicăm la fiecare situație di-
ficilă şi astfel reuşim să îi dăm o şansă unui 
copilaş spre un viitor diferit. Dar este şi par-
tea în care nu doresc să comunice, în care 
aceşti copii sunt marginalizați, sunt tratați cu 
ignoranță şi acest lucru le îngreunează lupta 
lor spre dezvoltare. 

Rep.: Cât de greu este să lucrezi cu copiii cu 
nevoi speciale?
A.F.: Este o meserie foarte grea. Pe lângă 

faptul că sunt necesare multe studii în acest 
domeniu, care sunt foarte costisitoare, plus 
aparatura şi materialele necesare. Este foar-
te greu deoarece ai nevoie de multă răbdare 
şi totul să fie foarte bine structurat, să ştii ce 
faci, de ce faci, cum îl va ajuta acest lucru ca 
totul să fie benefic. Dacă nu se intervine cu 
o terapie specifică şi de calitate este foarte 
greu să recuperăm din cauză că nu au fost 
integrați în terapie la timp. Este o responsa-
bilitate foarte mare în mâinile noastre deoa-
rece noi credem în viitorul copilaşilor şi dru-
mul lor în viata. Sunt copii care învață foarte 
greu, care sunt şi violenţi, care ţipă, care nu 
doresc să lucreze, care au o vârstă mai mare 
şi este foarte greu, dacă nu au făcut terapie 
să începi să-i introduci într-un program de 
terapie. Munca noastră de terapeut nu este 
una uşoară, dar avem o satisfacție uimitoare 
când reuşim să eliminăm un anume com-
portament, care apare din cauza că nu per-
cep mediul în felul nostru. Nu ştiu cum să 
ceară, cum să arate, nu ştiu tu ce vrei, el ce 
vrea, cum să facă anumite lucruri, trebuie să 
îi învățăm uşor, uşor fiecare lucru micuț, care 
se dezvoltă în mod normal şi foarte simplu. 
Este o luptă grea şi de durată să reuşim să 
învățăm orice lucru mic, dar e foarte impor-
tantă relația dintre terapeut şi copil, care este 
esențială pentru a reuşi în această luptă. Să 
vă imaginați că trebuie să repetăm poate 3 
luni să răspundă la nume, trebuie să învățăm 
săptămâni sau luni să spună apă, să învețe 
un obiect sau un lucru. După ce încep să 
facă conexiuni şi să înțeleagă lucrurile, totul 
este puțin mai uşor şi asta ne dă speranța că, 
muncind, ei reuşesc să ne surprindă. Este o 
meserie care ne aduce o mare satisfacţie su-
fletească, să ştii că ai reuşit să îi uşurezi viaţa 
unui copilaş şi să îl ajuți în drumul lui în via-
ţă, să ştii că la unii copii ai schimbat drumul 
şi viitorul. 

Rep.: Cum primesc părinţii vestea că al lor 
copil e unul special?
A.F.: Este o veste foarte greu de primit pentru 
că au nevoie de luni, alţii de ani să se obişnu-
iască cu această idee. Nu este uşor! Încep şi 
îşi pun întrebări, de ce mie? De ce eu? Ce am 
făcut, unde am greşit? În momentul aflării 
diagnosticului, toată lumea se sfârşeşte şi de 
multe ori copilaşul îşi pierde părinții. Ei sunt 
axați doar pe ce pot face, din ce cauză este 
asta şi uită că este un copilaş care are nevoie 
de iubire. E clar că un părinte nu mai are via-
ţa pe care a avut-o, pentru că începe terapia 
pentru copil şi trebuie să fii în permanenţă 
lângă el. Tatăl de obicei merge să munceas-
că pentru a reuşi să acopere măcar o parte 
din tratamentul necesar. Sunt mereu gândiți, 
unii dintre ei intră în depresie, alţii nu ştiu ce 
să facă, unde să apeleze. De aceea este nevoie 
de consiliere şi venim în sprijinul părinților 
cu întâlniri, în care povestim ce este de făcut, 
cum să procedeze acasă, cum să aibă puterea 
să lupte în continuare şi că nu sunt singuri 
în această luptă. Suntem împreună şi suntem 
mai puternici uniţi, astfel, uşor învață să des-
copere lumea şi să se bucure din tot sufletul 
de fiecare mică evoluție, de fiecare mic lucru, 
şi încep şi ei să renască o dată cu copilaşul şi 

să vadă lumea în alt mod. 

Rep.: Care sunt problemele cu care se con-
fruntă părinţii?
A.F.: În primul rând cred că prejudecățile 
persoanelor din jur, vinovăția care este arun-
cată asupra lor, privirile şi vorbele persoane-
lor din jur. Se confruntă cu privirile oame-
nilor de pe stradă şi cu vorbele acestora care 
sunt destul de dure. Sunt aspru judecați şi 
de cele mai multe ori ei chiar nu au nici o 
vină. O mămică îmi spunea ,,Am avut o mică 
problemă cu copilaşul... Treceau oameni pe 
lângă noi, care se opreau şi se uitau ciudat la 
noi. Aş fi preferat să ne spună bună ziua şi să 
mergă mai departe, nu aş fi vrut ajutorul lor, 
dar nici acele priviri uimite”. O altă mamă 
mi-a povestit că „un copilaş a venit la noi să 
facă cunoştință cu copilaşul meu şi mama l-a 
tras şi i-a spus „hai să plecă”. Cred că acestea 
sunt printre cele mai mari dificultăți. Se con-
fruntă cu probleme financiare pentru că sunt 
costisitoare toate intervențiile, toate terapiile, 
medicația necesară. 
 
Rep.: Sunt copii care excelează în anumite 
domenii? Ce abilităţi pot dezvolta aceştia?
A.F.: Da, mulți copilaşi au anumite înclinații. 
De exemplu, la muzică simt ritmul în alt mod 
şi mult mai bine, au anumite mişcări ritmice 
fără să fie învățați sau cântă anumite melo-
dii şi ating notele muzicale fără să fie învățați 
de profesor. Ştiu să cânte la pian şi au învățat 
singuri, aud o melodie şi după o reproduc, 
desenează personaje aproape la fel ca la te-
levizor cu cel mai mic detaliu. Au o memo-
rie extraordinară, rețin orice informație ce 
ține de tehnologie mult mai bine ca un adult 
sau au laturi pe parte de actorie foarte bune. 
Încă partea aceasta nu este explorată la ei şi 
îmi doresc ca în viitorul apropiat să reuşesc 
să găsesc abilitatea fiecărui copil şi să o dez-
volt. Sunt sigură că vor reuşi să ajungă adulți 
şi să fie foarte buni pe domeniul în care au 
înclinații dacă o să li se acorde această şansă. 

Rep.: Cât de important e pentru aceşti co-
pii să facă terapie continuă?
A.F.: Terapia este singura lor şansă de evoluție 
şi fără terapie ei nu reuşesc să se dezvolte, nu 
reuşesc să învețe. Au nevoie de foarte multe 
ore de terapie, ceea ce momentan este foarte 
greu. Pentru a vedea rezultate este nevoie de 
un minim de 4-6 sau 8 ore de terapie pe zi şi 
acest lucru pe un timp îndelungat. Doar cu 
ajutorul terapiei se poate spune că într-ade-
văr se vede o evoluție remarcabilă. În dezvol-
tarea lor, terapia trebuie să fie nelipsită şi se 
observă fiecare zi de terapie lipsă. Din păcate 
timpul pentru ei este cel mai mare duşman... 
Cu cât trec zilele, lunile, anii şi nu fac terapie, 
acest lucru se observă în evoluția lor şi nive-
lul la care vor putea ajunge în viitor. 

Rep.: Care este sprijinul de care aveţi nevo-
ie în cadrul Zori Kids? Cum pot ajuta cei 
care vor să o facă?
A.F.: Fiind o asociaţie non profit, oricine 
poate veni în sprijinul copilaşilor din cadrul 
asociației. În primul rând cu sponsorizări ve-
nite din cadrul firmelor cei  20% din impo-
zitul pe venit sau completarea formularelor 
230 ceea ce semnifică 3,5 % din impozitul 
anual pe venit, care se poate completa până 
în luna mai. Sau o simplă donaţie venită în 
sprijinul unui copil care îl va ajuta în con-
tinuarea terapiei. Avem nevoie de multe lu-
cruri, cum ar fi anumite aparaturi, care sunt 
foarte costisitoare, de un spațiu special com-
partimentat pentru a desfăşura terapie. Dar 
înainte de toate, avem nevoie ca fiecare om să 
se implice doar cu acceptare în primul rând. 
Asta ne dorim pe urmă şi cu siguranță vom 
reuşi, să facem tot ce ne dorim. 

4SĂNĂTATE

ZORI Kids - sprijinul copiilor speciali 
Alina Farkas este terapeut şi preşedintele Asociaţiei Zori Kids din Reghin, care sprijină, prin diferite terapii, copiii cu nevoi speciale, copiii care provin  nu doar din Reghin, ci şi din localităţile 
arondate municipiului nostru, precum şi din Târgu-Mureş, Târnăveni şi Bistrița. În rândurile de mai jos, urmează un interviu mai amplu pentru a înţelege măcar puţin prin ce trec copiii speciali, 
care au nevoie de sprijinul nostru, de empatie şi înţelegere. 
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Contract de finanțare în valoare de peste 8 milioane de lei pentru 
modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic „Petru Maior” 
din Reghin

Ca următori paşi în demararea proiectului 
urmează semnarea contractului şi de către 
Márk Endre, primarul municipiului Reghin, 
întocmirea proiectului tehnic, licitația pen-
tru execuția lucrărilor. Termenul pentru fi-
nalizarea lucrărilor este 31.05.2023.
Lucrările propuse prin acest proiect se refe-
ră la modernizarea şi dotarea clădirii, aflată 
în prezent într-o stare uşoară de degradare, 
unde se va demola şarpanta existentă, se vor 
reface straturile acoperişului, se vor înlocui 
toate tâmplăriile, se vor repara şi unde este 
cazul reface finisajele interioare, trotuare-
le exterioare se vor repara. Totodată se vor 
înlocui complet instalațiile inclusiv cele din 
subsol pe baza unui proiect de execuție ela-
borat în funcție de noile cerințe, iar clădirea 
se va dota cu mobilier.
De asemenea, vor fi realizate lucrări la 
instalațiile termice, sanitare, de ventilare, in-
cendiu, electrice, cu toate componentele lor 
impuse de normele tehnice.

Acces pentru persoanele cu dizabilități

Proiectul are în vedere şi accesibilizarea clă-
dirii pentru persoane cu dizabilități pentru 

care, pe lângă asigurarea accesului în clădire 
prin spații suficient de largi le sunt asigurate 
grupuri sanitare proiectate special.

Eficiență energetică

O altă componentă a lucrărilor vizează 
creşterea eficienței energetice a construcției. 
Consumurile de energie scad cu peste 70% 
prin propunerile de modernizare realizate 
prin proiect.

Îmbunătățirea capacității de informare şi 
comunicare

Aceasta se va realiza prin achiziția de stații 
de lucru şi televizoare inteligente. Curtea 
şcolii va fi dotată cu echipamente pentru a 
crea un spațiu de joacă modern şi sigur pen-
tru copii. În acelaşi timp se are în vedere re-
alizarea unui centru de colectare selectivă a 
deşeurilor.

Márk Endre – primarul Municipiului Reghin, a anunțat miercuri, 17 martie semnarea contractului pentru modernizarea Liceului ,,Petru Maior” din Reghin. 
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației – Cseke Attila a semnat în data de 17 martie un contract de finanțare în valoare de 8.077.645,17 lei pentru modernizarea şi dotarea 
Liceului Tehnologic ”Petru Maior”, corpul B – învățământul primar şi gimnazial.

Dacian Oprea, preotul care bucură copiii nevoiaşi 
oferindu-le câte o bicicletă 

Rep.: De cât timp sunteţi preot în Râpa de 
Jos?
D.O.: Sunt preot de patru ani, am fost insta-
lat în parohie în data de 30 ianuarie 2017. De 
atunci locuim aici în mijlocul enoriaşilor îm-
preună cu familia mea, iar în 2018 am fost 
binecuvântați cu fetița noastră Daciana Ma-
ria.

Rep.: Cum aţi găsit oamenii de aici? Cum e 
comunitatea din Râpa de Jos?
D.O.: Am fost primiți cu mare drag şi entu-
ziasm de către enoriaşi, aceştia fiind foarte 
săritori şi de ajutor nouă, în tot ce ne-am 
propus să facem pentru această comunitate.
Tot cu ajutorul oamenilor am reuşit să facem 
multe activități şi evenimente deosebit de 
frumoase, iar atunci când oamenii răspund 
pozitiv cerinţelor tale totul prinde contur. 
Râpenii sunt oameni muncitori şi îşi respectă 
preotul fiind oameni simpli de la țară şi cu 
frică de Dumnezeu

Rep.: În cadrul parohiei aţi demarat o ac-
ţiune prin care periodic oferiţi o bicicletă 
unui copil. Când şi cum a început totul? 
D.O.: Proiectul “O bicicletă pentru fiecare 
copil” a fost un vis de-al meu devenit reali-
tate. De mic copil iubeam să mă dau cu bici-
cleta şi venind în acest sat am văzut că mulți 
copii au nevoie de o bicicletă.
Ţin să precizez că foarte mulți preoți oferim 
cadouri de Crăciun sau diferite alte ocazii, 
însă o bucurie mai mare ca şi atunci când 
primeşti o bicicletă eu încă nu am văzut.
Bucuria de pe fața copiilor m-a făcut să de-
marez acest proiect şi îmi doresc din suflet 
să ducem mai departe la nivel județean sau 
chiar pe țară.
Cred că sunt copii care visează de mult la 
acest dar, iar din cauza posibilităților reduse 
nu au această şansă de a se bucura de o bici-
cletă. N-aş putea spune că eu îi aleg pe aceşti 

copii, ci bunul Dumnezeu o face.

Rep.: Cum alegeţi copiii care primesc bici-
cleta?
D.O.: Bicicletele le primesc copilaşii care 
sunt prezenți la biserică, cei care provin din 
familiile nevoiaşe, însă şi copii care au nevo-
ie de aceste biciclete pentru treburile zilnice, 
deplasări la câmp pentru treburi agricole, în-
grijirea animalelor.
De cele mai multe ori am fost contactat de 
oameni care ştiau copii nevoiaşi şi care visul 
de a avea o bicicletă era imposibil de atins.

Rep.: Un astfel de proiect nu e uşor de dus 

mai departe... cum reuşiţi să îl susţineţi? 
Aveţi sprijin financiar de undeva?
D.O.: Proiectul a fost susținut încă de la în-
ceput de oameni cu inimă mare majoritatea 
fiindu-mi prieteni şi cunoştințe care nu au 
rămas indiferenți la proiectul nostru. Prin 
intermediul rețelelor de socializare am reuşit 
să ducem această veste şi îmi doresc ca şi 
prin dumneavoastră să ajungem să ajutăm 
cât mai mulți copii.

Rep.: Câţi copii aţi făcut fericiţi până 
acum? 
D.O.: Până în acest moment am reuşit să ofe-
rim în jur de 20 de biciclete, însă bucuria e 

mult mai mare deoarece poate într-o familie 
sunt mai mulți copilaşi, iar de această bicicle-
tă se bucură toți.

Rep.: Ce reacţie au copiii care primesc 
aceste biciclete? Sunt sigură că bucuria e 
mare....
D.O.: O bucurie mare pentru mine este să 
văd că toți copiii care au primit aceste bici-
clete se dau zilnic prin sat şi se bucură din 
tot sufletul de cadoul primit. Iar pentru mine 
aceasta este cea mai mare satisfacție să îi văd 
fericiți. Locuind la sat unde oamenii trăiesc 
doar din munci agricole şi creşterea ani-
malelor, unde viața e simplă, dar frumoasă, 
copilaşii se bucură de orice lucru primit, în 
special când acesta vine din partea preotului.

Rep.: Dacă există oameni care vor să spriji-
ne acest proiect, vă pot contacta?
D.O.: Ne-am bucura enorm ca numărul ce-
lor care vor să doneze o bicicletă să fie du-
blu, mai ales că ne aflăm în perioada Postului 
Mare, când bucuria de a oferi cuiva ceva, tre-
buie să existe şi să o facem cât mai mult po-
sibilă. Pot fii contactat atât telefonic la numă-
rul 0743 101 480 cât şi pe adresă de Facebook 
Parohia Ortodoxă Râpă de Jos şi Localitatea 
Râpa de Jos.

Rep.: Care sunt proiectele de viitor?
D.O.: De la venirea mea în această localitate 
am avut foarte multe proiecte, care cu ajuto-
rul bunului Dumnezeu şi cu binecuvânta-
rea ÎnaltPreasfinţitului Părinte Arhiepiscop 
Irineu al Alba-Iuliei am reuşit să le ducem 
la bun sfârşit. Toate proiectele mele de aju-
torare a copiilor, bătrânilor cât şi a tuturor 
enoriaşilor nevoiaşi ai parohiei mele Râpa de 
Jos au devenit realitate.

Dacian Oprea este preot în comuna Vătava, o comună păstorită de un om cu suflet mare, care îşi doreşte să fie cât mai aproape de enoriaşi nu doar în biserică, ci şi în viaţa de zi cu zi. Este alături 
la nevoie de fiecare persoană nevoiaşă, fie persoane în vârstă, fie copii, oferindu-le bucurie şi sprijin.
A demarat o campanie prin intermediul căreia copiii cu posibilităţi precare primesc o bicicletă, subiect despre care l-am invitat să ne vorbească în rândurile de mai jos:   
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Infrastructura rutieră şi educaţia - prioritare în acest an în 
comuna Hodac 

8ADMINISTRAŢIE

Codruţa ROMANŢA

„Imediat ce vremea ne permite ne vom apu-
ca din nou de treabă la drumul din Toaca, 
unde stratul de asfalt este turnat, urmează 
betonarea şanturilor şi accesul la proprietăţi. 
Până în luna mai ar trebui să fie finalizat. 
Drumul din Dubişte este realizat prin PNDL 
2, fiind finanţat de la Guvernul României. Şi 
aici sperăm ca până la sfârşitul anului să fina-
lizăm lucrarea” a precizat primarul comunei 
Hodac, Iacob Valentin. 
Se doreşte realizarea anumitor lucrări şi din 
bugetul local, tot pe partea de asfaltare. „În 
acest an din bugetul local, având un excedent 
destul de frumuşel vrem să mai facem în jur 
de trei kilometri de asfalt şi o parte o vom 
pune pentru cofinanţarea unui proiect mare 
la şcoala Gimnazială Toaca. Aici este vorba 
despre un proiect prin PNDL 2, dar unde noi 
avem parte de cofinanţare de 20 de miliarde 
lei vechi. Aici, după spusele constructorului 
lucrările vor demara la sfârşitul lunii martie” 
declară primarul Iacob Valentin. 
În ceea ce priveşte investițiile din învâțământ, 

este vorba de corpul B de la Şcoala Gimnazi-
ală din Toaca, corp care va fi demolat aproa-

pe în totalitate. Se va construi o şcoală nouă 
pe două niveluri, cu laboratoare moderne şi 

tot ce e nevoie pentru ca elevii să beneficieze 
de bune condiţii de studiu.  

Extinderea reţelei de apă

„Mai avem de făcut o extindere de reţea de 
apă pentru că ne dorim să ducem apa până 
în Mirigioaia. Căutăm soluţii, fie cu o staţie 
de pompare, fie dacă presiunea corespunde 
direct din reţeaua existentă. Acolo sunt 11 
gospodării, plus că până în Mirigioaia sunt 
ferme agro-zootehnice, cabane, unde toţi 
sunt doritori pentru a se racorda la apă. Vom 
lucra la reţeaua de apă la nivel de comună 
pentru că ne dorim să mai facem un bazin de 
decantare mai mare. Sunt două, dar ar mai fi 
nevoie de unul, fiind consumul mare de apă. 
De asemenea, ne dorim să punem la punct 
drumurile de câmp, să le pietruim pentru a 
fi mai uşor accesibile” a adăugat primarul co-
munei Hodac, Iacob Valentin. 

La nivelul comunei Hodac, în momentul de faţă sunt în derulare două proiecte la care este dat ordinul de începere a lucrărilor. Este vorba de două drumuri, unul în Toaca – drumul mic pentru 
asfaltare, unde lucrările sunt realizate în proporţie de 70%, iar celalalt în Dubişte, tot pentru asfaltare, unde lucrările sunt realizate în proporţie de aproximativ 40%. 

În comuna Ibăneşti a început cadastrarea gratuită 
a proprietăţilor

„În momentul de faţă la nivelul judeţului 
Mureş se desfăşoară astfel de activităţi, dar 
într-un ritm destul de lent. Adică ANCP-ul 
finanţează sume de ordinul a 30 de mii de 
euro pentru achiziţie directă în fiecare an. 
Fac câte un sector cadastrar, mai precis iau 
câte o zonă pe care o cadastrează într-un 
an. Doar că e o procedură destul de lentă. 
Şi noi am avut posibilitatea încă din 2015 să 
facem astfel de măsurători, însă nu au venit 
topografi care să încheie contractul respectiv. 
Deşi am cerut oferte de la mulţi topografi, ni-
meni nu s-a încumetat să facă astfel de mă-
surători” a precizat Dan Vasile Dumitru, pri-
marul comunei Ibăneşti. 
Însă, acest proiect, finanţat prin fonduri eu-
ropene, are o procedură mai simplă, finaliza-
rea lui făcându-se în termen de doi ani. „Asta 
înseamnă că fiecare proprietate de pe terito-
riul comunei Ibăneşti, terenuri şi construcţii, 
vor fi măsurate de către specialişti şi li se vor 
elibera proprietarilor sau posesorilor, extrase 
de carte funciară. Toate acestea în decursul a 
doi ani pentru întreg teritoriul comunei Ibă-
neşti, în mod gratuit. Dacă în prezent cei care 
vor să îşi pună la punct proprietăţile cheltu-
iesc sume semnificative, în sensul ăsta, de 
acum totul va fi gratuit. Suma se ridică la un 
milion de euro la nivelul comunei Ibăneşti. 

Noi facem o planificare pe zone, în care echi-
pele de topografi se deplasează. O să înştiin-
ţăm oamenii, planurile pe sate, pe numerele 
de case vor fi postate pe site-ul comunei. O 
să deschidem puncte de informare şi de co-
lectare a datelor la nivelul comunei, dar şi pe 
teritoriul comunei, în satele aparţinătoare 
pentru că Ibăneştiu e o comună destul de în-
tinsă, unde vom colecta şi vom întocmi do-
sarele de cadastrare. Mai precis, copii după 
actele de stare civilă, de proprietate existente 
sau dacă nu au acte de proprietate din regis-
trele agricole evidenţele pe care le avem” a 
declarat Dan Vasile Dumitru.
Ce este util de reţinut este faptul că orice act 
de proprietate de până acum, titlu de pro-
prietate, extras de carte funciară chiar actual 
făcut îşi pierde valabilitatea odată cu această 
cadastrare, rămânând în vigoare doar actele 
emise de aceasta. 
Pentru siguranţa cetăţeanului, cei care se 
ocupă de cadastrare au ecusoane, legitimaţii, 
dar vor fi însoţiţi şi de angajaţi ai primăriei, 
pe care cetăţenii îi cunosc. „Ceea ce trebuie 
să facă oamenii este să le dea tot concursul 
acestora pentru a-i lăsa să măsoare. Pentru 
măsurarea clădirilor din interiorul curţii, 
grădinii trebuie să intre topografii cu apa-
ratura necesară pentru a face măsurătorile. 

Cetăţenii trebuie să le permită topografilor 
să le măsoare terenurile şi să le arate limitele 
de proprietate” mai spune primarul comunei 
Ibăneşti.
În decursul celor doi ani când se vor face 
aceste măsurători, acţiunea va începe cu te-
renurile din intravilanul comunei, apoi cu 
cele din extravilan. „Este important mai ales 
la cele din extravilan ca cetăţenii să-şi ţăruşe-
ze proprietăţile din timp, în aşa fel încât ve-
cinii să ia act de acele limite. Dacă ţăruşează 
din timp, orice litigiu are timp să se desfăşoa-
re până la momentul măsurătorii. Recoman-
dăm ca ţăruşii să fie daţi cu vopsea pentru 
a şti că sunt ţăruşi speciali pentru limite de 
proprietate” specifică Dan Vasile Dumitru.
În intravilan, indiferent de actul de proprie-
tate deţinut, se va înscrie suprafaţa pe care o 
găsesc topografii atunci când măsoară, dacă 
terenul este împrejmuit. „Este important lu-
crul acesta pentru că poţi să ai extras de carte 
funciară pe 5 ari şi tu să ai grădina de 10 ari. 
Se va întăbula 10 ari, atât cât deţii împrejmu-
it, iar vecinii îţi recunosc această proprietate. 
Adică în momentul măsurătorii nu sunt liti-
gii. Dacă sunt litigii se va ajunge în instanţă 
şi nu se va elibera extras de carte funciară” 
precizează primarul comunei Ibăneşti. 

În ceea ce priveşte partea de succesiune, Dan 
Vasile Dumitru menţionează că „dacă moş-
tenitorii nu şi-au făcut succesiunea va rămâ-
ne extrasul de carte funciară pe antecesorul 
lor, urmând ca ei, tot în mod gratuit să îşi 
facă succesiunea în termen de doi ani, de la 
data eliberării extrasului de carte funciară. 
Adică sunt mai mulţi proprietari care moş-
tenesc o proprietate, nu şi-au făcut actele de 
succesiune, şi atunci au termen doi ani ca să 
iasă în mod gratuit din această indiviziune”.
Dificultăţile întâmpinate pe parcursul aces-
tor măsurători vizează cetăţenii plecaţi de 
ani buni din ţară. „Sunt oameni plecaţi în 
străinătate, care nu s-au întors în comună de 
zeci de ani, vecinii nu le mai ştiu proprietăţi-
le. Cei care au lăsat o casă aici poate au lăsat 
cheia la cineva să mai supravegheze, dar sunt 
situaţii în care nu se mai ştie nimic de per-
soana respectivă. Limitele lor de proprietate 
dispar, pe vremuri existau, mai ales pe câmp, 
acele răzoare unde se întâlneau cele două 
proprietăţi. Acum însă au dispărut pentru că 
nu se mai lucrează terenurile în câmp. Mai 
mult se păşunează. Foarte puţini sunt cei 
care le mai lucrează” a conchis primarul co-
munei Ibăneşti, Dan Vasile Dumitru.   

Pe raza comunei Ibăneşti a început un amplu proces de cadastrare a proprietăţilor. Acest lucru este posibil în urma unui proiect finanţat prin fonduri europene. Mai precis este vorba despre un 
proiect la nivel naţional în care sunt cuprinse 660 de comune din toată ţara, din care la nivelul judeţului Mureş fac parte 15 comune. De remarcat faptul că Ibăneştiul este prima comună din 
judeţul nostru, care a finalizat procedura de achiziţie şi unde au început deja lucrările în acest sens. 
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În cadrul concursului, tema aleasă de tinerii 
noştri, generoasă şi profundă deopotrivă, re-
prezintă o parte din sufletul fiecăruia dintre 
noi: “O frântură de Românie în fiecare fami-
lie creştină”.
Cele două parohii înfrățite şi-au pro-
pus realizarea unui proiect de prezentare 
şi cunoaştere a realităților din cele două 
comunități, precum şi de creare a unei le-
gături de prietenie între copiii din cele două 
parohii.
Parteneri în derularea activităților propuse 
în proiect sunt Şcoala Gimnazială “Augus-
tin Maior”, Şcoala Gimnazială “Alexandru 
Ceuşianu”, Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” 
din Reghin şi Casa de Cultură “Mihai Emi-
nescu” din Târgu-Mureş.
Întâlnirile au debutat cu formarea grupe-
lor de lucru, prezentarea proiectului, dar şi 
prezentarea activităților propuse în vederea 
desfăşurării acestui program. 
A urmat o activitate de socializare constând 
într-un concurs pe teme religioase, cate-
heza “Familia şi Biserica în viaţa copilului”, 
susținută de preotul paroh, prof. dr. Claudiu 
- Dorin Chiorean, în care s-a accentuat rolul 
familiei şi al Bisericii în formarea conştiinței, 
al personalității umane, calitatea relațiilor 
dintre copii şi părinți, autoeducația copilu-
lui, diluarea valorilor religioase şi morale şi 
necesitatea reperelor stabile de valori.
Şezătoarea tinerilor a adus în mijlocul nos-
tru însemnătatea şi semnificațiile momentu-

lui “Pregătirea prescurilor pentru Sfânta Li-
turghie”. Acest moment a reprezentat puntea 
de legătură între cele două grupuri creştine. 
Tinerii parohiei noastre au învățat de la bu-
nici tainele acestei tradiții şi le-au prezentat 
grupului de cateheză din Veneția, realizând 
un schimb de experiență inedit. Pricesnele 
închinate Maicii Domnului au încheiat seara 
în reverberații sufleteşti care vor rămâne.
În cadrul dezbaterii online “Susținerea şi 
apărarea familiei creştine în societatea con-
temporană în fața provocărilor actuale”, pă-
rintele protopop Avram Matei din Parohia 
Ortodoxă Română “Sfânta Lucia” – Veneția I 
a prezentat tinerilor noştri câteva aspecte cu 
care Biserica Ortodoxă Română din Italia se 
confruntă în rândul tinerilor. În fața multor 
provocări suntem la fel de vulnerabili, indife-
rent de țara sau comunitatea din care facem 
parte.
Chiar şi în aceste momente de cumpănă în 
care dezvoltăm în pas grăbit competențe di-
gitale, scrisoarea rămâne o punte de legătură 
între suflete, grupuri, familii şi comunități 
unite prin credință. Astfel, tinerii din Grupul 
de cateheză al Parohiei Ortodoxe Române 
Reghin-Iernuțeni, împreună cu tinerii de la 
Şcoala Gimnazială ”Augustin Maior”- Re-
ghin, coordonați de către doamna profesoa-
ră Ana-Maria Chiorean, au pregătit scrisori 
de suflet şi cărți (“Biblia pentru copii”) cum-
părate din donațiile credincioşilor. Acestea 
au fost trimise şi însoțite de cele mai alese 

gânduri, prietenilor din Veneția, care şi-au 
exprimat dorința de a răspunde fiecare unui 
copil din parohia noastră. Aşa se nasc priete-
niile care vor rămâne!
Susținerea şi apărarea familiei creştine în so-
cietatea contemporană în fața provocărilor 
actuale, respectiv „rănile ei şi combaterea 
lor”, au fost prezentate tinerilor şi familiilor 
lor de către părintele prof. dr. Claudiu-Dorin 
Chiorean, doamna asistent medical Veronica 
Chețan (Spitalul Județean Mureş) şi domnul 
profesor de religie Aurelian Friciu (Liceul 
Tehnologic “Lucian Blaga”, Reghin).
De Ziua Internațională a Femeii, copiii au 
pregătit şi realizat un filmuleț în care fi-
ecare şi-a exprimat prin desen şi cântec, 
mulțumirea şi recunoştința față de Mama.
În cadrul atelierului de pictură Educația prin 
artă – “Icoana pe sticlă”, tinerii au învățat de 
la pictorul reghinean Marcel Naste noțiuni 
de bază despre arta naivă; tehnica de lucru 
a icoanelor pe sticlă; ce înseamnă tradiția 
iconografică, cum se transmite şi importanța 
ei în creştinism; cum să combine culorile 
pentru a obține nuanțele potrivite; cum să 
folosească instrumentele şi materialele spe-
cifice picturii pe sticlă. Tot în cadrul acestei 
activități tinerii, pe lângă faptul că s-au bucu-
rat de un altfel de timp, au învățat să lucreze 
în echipă şi să socializeze cu ceilalți. Icoanele 
realizate au fost sfințite şi expuse pentru a fi 
vândute în scop filantropic: ajutorarea unor 
familii aflate în suferință. Frumos gândul, 

nobil gestul - venit din suflete de copii.
“Familia preotului ca model de viață creştină 
asumată” – idee ce a fost pusă în lumină 
printr-un filmuleț din care se desprinde 
moştenirea spirituală prin grija părinților 
care şi-au asumat misiunea de preot şi pre-
oteasă în mijlocul familiei restrânse şi a 
comunității parohiale.
Ideea de a ne conecta într-o dezbatere online 
pe tema “Postul în viața familiei creştine” a 
fost adresată de tinerii noştri părintelui pro-
topop Avram Matei, care a accentuat carac-
terul de jertfă al postului, dobândirea unei 
discipline prin legea postului trupesc şi sufle-
tesc şi roadele lui în familie: alungă ispitele, 
dă înţelegere şi dragoste între soţi, izbăveşte 
de duşmani, dă înţelepciune şi luminare de 
minte celor care învață, izbăveşte de patimi 
şi boli, curăţă păcatele. El este un permanent 
exercițiu al mântuirii.
Activitățile desfăşurate în cadrul proiectului 
“Biserica – familia românilor de pretutin-
deni” au avut ca scop promovarea valorilor 
familiei concretizate prin viaţa de comuniu-
ne, accentuându-se faptul că educaţia famili-
ei începe de la educaţia copiilor, iar Bisericii 
îi revine, în aceste condiţii, un rol fundamen-
tal în formarea tinerilor, iar educaţia religi-
oasă rămâne cărămida pusă la temelia unei 
pregătiri a tinerilor  pentru viaţa de familie.

Pr.prof.dr. Claudiu-Dorin Chiorean

Concursul Național Catehetic „Biserica - familia românilor de 
pretutindeni” Parohia Ortodoxă Română Reghin – Iernuțeni, 
Protopopiatul Reghin
La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2021 să fie declarat Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara Româ-
niei, în Patriarhia Română. Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în perioada 22 februarie – 11 martie 2021, s-au pregătit activități în cadrul 
Concursului Național Catehetic „Biserica - familia românilor de pretutindeni”, cu tinerii din grupul de cateheză al Parohiei Ortodoxe Române Reghin-Iernuțeni, Protopopiatul Ortodox Român 
Reghin, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română “Sfânta Lucia” - Veneția I. 
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Liga Scriitorilor Români – Filiala Mureş şi 
Biblioteca Județeană Mureş organizează, în 
perioada 15 martie – 23 aprilie, concursul de 
creaţie artistică pentru copii aflat la cea de-a 
III-a ediţie, intitulat „Aripi de primăvară”. 
Concursul va fi structurat pe două secţiuni, 
literară şi plastică, corespunzător următoare-
lor categorii de vârstă:
6 ani – creaţie plastică
7-10 ani – creaţie literară şi/sau creaţie plas-
tică;

11-14 ani – creaţie literară şi/sau creaţie plas-
tică;
15-18 ani – creaţie literară şi/sau creaţie plas-
tică;
Lucrările literare, redactate cu diacritice, în 
format Times New Roman, la 1,5 rânduri şi 
corp de literă 12, o singură lucrare pe ma-
xim două pagini de fiecare concurent, vor 
fi transmise până pe data de 15 aprilie prin 
mail.
Lucrările plastice precum desene, grafică, 

picturi, planşe, colaje, fişe, etc., o singură lu-
crare de participant, realizate prin orice gen 
de tehnică pe format A4, vor fi transmise 
până pe data de 15 aprilie pe mail pe adresa: 
lilisormoldovan@yahoo.com
Toate fişierele trimise vor conţine obligatoriu 
următoarele date: nume şi prenume parti-
cipant, adresa de domiciliu, telefon, adresa 
email, vârstă, (unitatea de învăţământ, clasa/
grupa – unde este cazul), acordul dreptului 
de publicare.

Lucrările care nu vor respecta toate cerinţele 
regulamentului, nu vor fi înscrise în concurs. 
Se va acorda câte o notă pentru fiecare crite-
riu de care se va ţine cont la jurizare: origi-
nalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie 
artistică.
Jurizarea va avea loc în perioada 23-25 apri-
lie, iar câştigătorii vor fi anunțați în 26 apri-
lie. Atribuirea premiilor se va face online!

10EDUCAŢIE

Concursul Naţional de Creaţie Artistică pentru copii 
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Cu ajutorul Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență, Detaşamentul de Pom-

pieri Reghin a fost dotat cu o nouă autospe-
cială. Autospeciala pentru intervenții la fon-

dul forestier este operațională din 22 martie 
2021 în cadrul Detaşamentului de Pompieri 
Reghin. 
 “Este vorba despre o autospecială de stins 
incendii de pădure, un vehicul special con-
struit pentru a ajunge în locurile mai greu 
accesibile, acest lucru se datorează în primul 
rând tracțiunii 4x4 şi mobilității ridicate a 
acesteia. Autospeciala are un rezervor de 
3000 litri, dispune de instalații, echipamente 
şi accesorii destinate limitării şi stingerii in-
cendiilor la fondul forestier. Dotarea acestei 
autospeciale îi permite alimentare cu apă şi 
din surse fără presiune cum sunt: lacurile, 
acumulările de apă, râuri şi altele” spun re-
prezentanţii Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență “Horea” al județului Mureş. 

Autospecială pentru intervenţii la fondul 
forestier pentru pompierii reghineni 

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

ANGAJĂRI
SC BUCIN MOB SRL

 Angajează:
Muncitori necalificaţi şi tâmplari

Informaţii la punctul de lucru
 din Solovăstru 490E sau la 

telefon: 0265-534.214 / 0265-534.215 
între orele 8.00 -16.00

Companie cu capital olandez, specializată în proiectarea şi producția de sisteme integrate de manipulare şi paletizare a bunurilor de larg 
consum, ANGAJEAZĂ pentru punctul de lucru din Reghin.

Alătură-te echipei noastre!

POSTURI VACANTE BENEFICII

Informații la: 0372.116.627/ 
0720.063.894

angajari@CSiportal.com
REGHIN, Str. 

GURGHIULUI, NR 65
(locația fostei fabrici de bere)

 

- sudor MIG MAG 

- Decontare transport
 - Tichete de masă
 - Salariu motivant

 - Asigurare medicală
 - Pensie privată

 - Bonusuri de performanță

De Ziua Internațională a Cărților pentru Copii spune care 
e cartea preferată!
Pentru că în data de 2 aprilie este marcată 
Ziua Internațională a Cărților pentru Copii, 
Biblioteca Județeană Mureş s-a gândit să ce-
lebreze această zi printr-un mod aparte, in-
vitându-i pe copii să vorbească despre cartea 
lor preferată, realizând astfel un raft virtual 
cu sugestii de lectură. Tot ce trebuie să faceți 
este să trimiteți un filmuleț prin care copilul 
să-şi expună motivele pentru care o anume 
carte l-a impresionat şi trebuie citită.
,,Pentru că trăim într-o eră a on-line-ului, vă 
invităm să ne trimiteți filmări cu voi convin-

gându-ne de faptul că a voastră carte prefera-
tă merită să fie citită şi de ceilalți. Materialul 
poate fi chiar sub forma unui TikTok. Ne-am 
bucura dacă ne-ați spune şi care este cartea 
voastră de suflet împrumutată de la bibliote-
că! Puteți face asta împreună cu ai voştri co-
legi de grupă, de clasă sau, de ce nu, în fami-
lie. Împreună puteți să vă desemnați cartea 
preferată, dar să ne spuneți şi nouă.
În aşteptarea vizitelor printre rafturi, a serilor 
de poveste, a diferitelor cercuri şi activități 
fizice, haideți să vedem împreună ce mai 

citesc ceilalți copii şi astfel, să construim 
un raft virtual cu sugestii de lectură” spun 
reprezentanții Bibliotecii Județene Mureş.
Termenul limită până la care un adult poate 
să trimită înregistrarea este 1 aprilie 2021.
Prin trimiterea înregistrării, vă exprimați în 
mod expres liberul consimţământ, fără echi-
voc, lipsit de ambiguitate, pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal, mai exact pu-
blicarea imaginilor pe pagina de Facebook a 
instituției.
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