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Centrul de Zi „Civitas” din Solovăstru 
în sprijinul copiilor din comună 

Atenție la arderea miriștilor și a 
vegetației uscate

SOCIAL

pag. 4 pag. 8pag. 2

LOCAL ADMINISTRAŢIE
Administraţia din Batoș, în 

sprijinul fermierilor 

„Biserica –bucuria regăsirii noastre”
Patriarhia Română sprijină eforturile româ-
nilor ortodocși stabiliți temporar sau defini-
tiv în străinătate, pentru păstrarea identității 
lor religioase, etnice, lingvistice și culturale. 
De aici și ideea declarării anului 2021 ca an 
omagial al pastorației românilor din afara Ro-
mâniei. Concursul național-catehetic „Biseri-
ca- familia românilor de pretutindeni”, lansat 
în acest an, este o dovadă a preocupării pen-
tru educarea tinerilor în spiritul mărturisirii 
credinței ortodoxe, a transmiterii tradițiilor 
românești și a cultivării limbii române.
Animați de aceste principii, copiii și tinerii 
de la Centrul Cultural –Catehetic „Sf. M. 
Mc. Pantelimon” din Bistra Mureșului au 
realizat și implementat mini-proiectul cul-
tural-filantropic „Biserica-bucuria regăsirii 
noastre” în parteneriat cu Parohia Otodoxă 
Offenburg, Germania. Proiectul are în ve-
dere evidențierea rolului Bisericii ca spațiu 
al întâlnirii românilor cu români. Pentru 
cei plecați de acasă, Biserica este locul întâl-
nirii cu țara. În Biserică, bucuria regăsirii și 
trăirii credinței strămoșești, a spiritualității 
și a identității românești se împletește cu 
nostalgia locurilor natale, cu amintirile co-
pilăriei din ograda bunicilor. În acest sens, 
dorim să dezvoltăm comuniunea spirituală 
și conlucrarea fraternă între copiii din Bistra 

Mureșului și cei din Offenburg.
Mesagerii tinerilor au fost două păpuși îm-
brăcate în port tradițional românesc, care au 
călătorit spre cele două destinații în colete 
pregătite cu mult drag de grupele de catehe-
ză, prezentate în biserici de preoții Laurențiu 
Băcilă în Offenburg și Sergiu Andone în 
Bistra Mureșului. Ele au fost imortalizate 
în albumul proiectului, alături de toți copiii 
implicați.
Obiceiul străvechi „Turca”, încă păstrat în 

localitatea noastră, a fost împărtășit copiilor 
din Germania prin intermediul întâlnirii on-
line. Copiii din Bistra Mureșului nu doar că 
au realizat momentul artistic, ci le-au propus 
partenerilor lor confecționarea unei turci 
în comun. Astfel și grupul de cateheză din 
Offenburg a contribuit cu cănaci din lână 
pentru turca din România.
Asociația „Datina”, organizatoare a serilor de 
lectură pentru copiii români din Offenburg, 
a fost beneficiara unor pachete cu cărți  pen-

tru copii, obținute din donații ale unor edi-
turi, ale Bibliotecii Municipale „Petru Ma-
ior” Reghin, ale doamnei Ioana Vlasiu, fiica 
sculptorului și scriitorului Ion Vlasiu și chiar 
a copiilor bistreni.
Nu în ultimul rând, amintim implicarea am-
belor grupe de cateheză în activități filan-
tropice: donarea a două tablete pentru copii 
din familii dezavantajate și  a unor produse 
de igienă pentru copiii din spitalele din Tg. 
Mureș. Fondurile au fost  obținute din vân-
zarea de felicitări confecționate în Centrul 
Cultural – Catehetic „Sf. M. Mc. Pantelimon” 
din Bistra Mureșului și din donații, atât din 
țară, cât și din străinătate.
Mulțumim partenerilor: Primăria Comu-
nei Deda, Liceul Tehnologic „Vasile Netea” 
Deda Structura Bistra Mureșului, Biblioteca 
Municipală „Petru Maior” Reghin, Asociația 
„Datina”,  pentru sprijin și buna colaborare,  
inimoaselor cadre didactice precum și altor 
persoane care ni s-au alăturat în realizarea 
acestui mini-proiect.

                                             Coordonator proiect, 
Prof. dr. Andone Antonina Silvia
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,,Dacă facem o plimbare pe malul Mureșului 
ori în zonele unde vegetația uscată a crescut, 
observăm un fenomen care din păcate a cres-
cut și e din ce în ce mai des întâlnit. Se aprind 
aceste pășuni, maluri ale pârâurilor, ceea ce 
este ilegal. Aș dori ca executivul prin forțele 
care dispune, printr-o adresă spre Jandarme-
rie, Pompieri, să se implice mai mult în sto-
parea acestui fenomen. 
În zona Pădurii Hedel este un loc, o poiană 
care are o suprafață de 5 – 6 hectare încon-
jurată de pădure pe unde trece Velopoteca, 
pista pentru bicicliști realizată de oameni 
inimoși și de care se folosește multă lume. 
Este o zonă care prezintă o floră și faună deo-
sebită, încă intactă. Este o zonă de agrement, 
o zonă gustată de reghineni pentru excursii.
Din păcate, recent s-a aprins acea poieniță în 
totalitate. Problema este că acolo sunt exem-
plare rare de păsări și floră. De exemplu, la-
leaua pestriță. Au rămas în urma incendie-
rii păsări care se ridicau și își căutau cuibul, 
dar care nu mai aveau unde se întoarce... ori 
rămășițe arse de iepuri.
Solicit executivului inițierea unui proiect 
de hotărâre privind declararea acelei zone 
ca fiind obiectiv de interes local, ca zonă 
de recreere și agrement pentru locuitorii 
municipiului Reghin. Aceasta este singura 
modalitate de a scoate din circuitul agricol 
această pășune și a salva acea zonă și a o reda 
populației ca zonă de agrement și recreere” a 
precizat Nagy Andras. 
Prin Ordinul Prefectului nr. 126/13.04.2020, 

la nivelul județului Mureș este obligatorie 
punerea în aplicare a măsurilor pentru evi-
tarea producerii situațiilor de urgență gene-
rate de arderea miriștilor, vegetației uscate și 
a resturilor vegetale. Prevederile din anexa 
acestui ordin au fost transmite tuturor pri-
măriilor din județul Mureș.
De asemenenea, Agenţia de Plăţi și Inter-
venţie pentru Agricultură – APIA Centrul 
Judeţean Mureș reamintește fermierilor din 
judeţul Mureș despre faptul că este strict in-
terzisă arderea miriștilor, a resturilor vegeta-

le de pe terenurile arabile, precum și arderea 
vegetaţiei pajiștilor permanente, ceea ce re-
prezintă încălcarea angajamentelor asumate 
la depunerea cererilor de plată la APIA, în 
ceea ce privește respectarea normelor de 
ecocondiţionalitate, respectiv a bunelor con-
diţii agricole și de mediu - GAEC 6.2, care 
condiționează primirea, totală sau parțială, 
a sprijinului financiar acordat prin interme-
diul instituției noastre.
Comisariatul Județean Mureș al Gărzii 
Naționale de Mediu a transmis tuturor UAT 

- urilor aparținătoare județului Mureș o 
adresă prin care se solicită primarilor, con-
form competențelor pe care le au, să ia toate 
măsurile necesare pentru a identifica persoa-
nele care săvârșesc astfel de fapte în vederea 
evitării apariției de situații de incendieri ile-
gale de vegetație, știut fiind faptul că, în con-
formitate cu prevederile art. 94, alin 1, lit. n 
din OUG nr. 195/2005 privind protecția me-
diului, arderea miriștilor și a vegetației usca-
te se poate face doar în situații speciale, cu 
acordul Agenției pentru Protecția Mediului 
și cu informarea în prealabil a serviciilor pu-
blice comunitare pentru situații de urgență, 
dacă pe acel teren a fost identificată o boală, 
confirmată de Direcția Fitosanitară.
Arderea miriștii ori a vegetaţiei uscate este 
interzisă fără obţinerea în prealabil a permi-
sului de lucru cu foc de la primărie, fără a asi-
gura supravegherea, fără a lua măsuri de îm-
piedicare a propagării focului la vecinătăţi, în 
condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce 
urmează a fi distruse prin ardere în apropie-
rea adăposturilor de animale sau depozitelor 
de furaje, ceea ce conduce la propagarea fo-
cului la gospodării și anexele acestora. 
Nerespectarea legislației constituie contra-
venţie și se pedepsește cu amendă de la 1.000 
lei la 2.500 lei. 

(C.R.)
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Atenție la arderea miriștilor și a vegetației uscate

REGHIN: Campanie colectare selectivă a deșeurilor

Astfel, locuitorii municipiului sunt înștiinţaţi 
asupra modului corespunzător de colectare a 
deșeurilor reciclabile (în sacii cu această des-
tinaţie distribuiţi de operator), precum și în 
privinţa programului de ridicare a fiecărei 
categorii de deșeuri (reciclabile/menajere).
În vederea gestionării eficiente a operaţiunii 

de colectare de către operator, precum și în 
scopul menţinerii unui climat civilizat, ru-
găm locuitorii să depoziteze deșeurile, con-
form graficului, în dreptul proprietății (și 
NU în altă locaţie).
Nerespectarea obligației legale de a colec-
ta separat se sancționează conform Legii 

211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 
amendă de la 3000 lei la 6000 lei, pentru per-
soane fizice, respectiv de la 20000 lei la 40000 
lei, pentru persoane juridice.    
Implicarea directă a comunităţii în sortarea 
deșeurilor joacă un rol primordial în proce-
sul colectării selective, unul din indicatorii 

unui oraș curat și sănătos! 
Pentru informații suplimentare puteți suna 
la numerele de telefon: 0265-521396 sau 
0744-474867.

Primăria Municipiului Reghin desfășoară o amplă campanie de conștientizare și informare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor generate în gospodăriile individuale, în ve-
derea îndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, dar și în scopul asigurării unui climat corespunzător de sănătate publică.

Din păcate  arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale este un fapt tot mai des întâlnit, lucru ce poate produce daune materiale semnificative și chiar pierderi de vieți omenești. 
Un astfel de exemplu prin care arderea vegetației uscate a dus la distrugerea faunei a fost dat de consilierul reghinean Nagy Andras în cadrul ședinței de consiliu local, care a sesizat faptul că în 
zona Pădurii Hedel, arderile necontrolate au dus nu doar la distrugerea vegetației uscate, ci și la moartea animalelor sălbatice. 
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Reghinenii și nu numai sunt așteptați în Parcul Central la prima ediție a Târgului Producătorilor Locali, un târg care reunește 28 de producători din diferite domenii. 

Indicatorii tehnico-economici pentru ame-
najarea parcului din Cartierul Rodnei au fost 
aprobați de consilierii locali reghineni în ca-
drul ședinței din data de 13 aprilie. 
Concret, se dorește reamenajarea parcului 
din cartierul Rodnei, parc care în momen-

tul de față este un spațiu impropriu pentru 
ca cei mici să se poată bucura  de utilitatea 
lui. Conform proiectului de hotărâre, se va 
pregăti terenul, se vor înlocui echipamentele 
existente cu unele performante, se va ampla-
sa mobilier urban, foișor octogonal. De ase-

menea, se va redimensiona terenul de sport 
multifuncțional. 
Valoarea totală  lucrărilor  este de 576.130, 27 

lei, durata de realizare fiind de 2 luni. 
(C.R.)

Parcul din Rodnei va fi reamenajat 

Târgul Producătorilor Locali la Reghin 

Standurile identice, puse la dispoziție de or-
ganizatori sunt pline de culoare, producăto-
rii aducând cu ei decorațiuni pentru Paște, 
cosmetice naturale, produse care au la bază 
lavandă, lumânări și bijuterii lucrate manual, 

costume populare, jucării din lemn, miere, 
prăjitură și ciocolată de casă, dulceaţă și siro-
puri, vin de coacăze, oţet, brânzeturi și multe 
alte produse pentru toate gusturile. 
Administrația locală își dorește ca acest târg 

să devină tradiție și se dorește a fi organizat 
lunar, în fiecare ultim sfârșit de săptămână, 
cu scopul de a veni în sprijinul producăto-
rilor locali pentru a-și putea face cunoscute 
produsele, mai ales acum în vremuri de pan-

demie.
Această ediție a târgului este deschisă publi-
cului până în data de 2 mai inclusiv.
(C.R.)
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Rep.: E o certitudine că anul 2020 a fost un 
an greu. Cum aţi reușit să gestionaţi situa-
ţia din comună?
Dinu Dumitru Cotoi: Când am intrat în 
starea de urgenţă, nu știam cum să ne or-
ganizăm, ce trebuie să facă oamenii. Când 
au apărut primele persoane din străinătate, 
atunci mulţi au venit speriaţi, ne-am ţinut de 
ei să stea în izolare, le-am dus de mâncare, 
cele necesare. Am fost speriaţi la început și 
nu știam cum să procedăm. Cu timpul ne-
am acomodat cu situaţia, dar cu precauţie. 
Au apărut și primii infectaţi în comună, din 
păcate am avut și primele decese din pricina 
acestui virus.
Primăvara se depun cererile pentru subvenţii 
pe suprafaţa de teren la APIA. Cum trebu-
ia păstrată distanţarea socială, fermierii au 
adus cererile la primărie, s-au întocmit do-
cumentele necesare și tot noi le-am transmis 
online către APIA. 

Rep.: Cu toată pandemia pe cap, proiecte-
le au trebuit duse mai departe, viaţa nu s-a 
oprit în loc...
D.D.C.: Cu siguranţă. Am lucrat în paralel 
cu acest virus pentru că proiectele trebuie să 
continue în comună. Am început reabilitarea 
unui dispensar uman aici, la Batoș, reabilitare 
la Grădiniţa Dedrad, asfaltare – modernizare 
comuna Batoș unde am asfaltat câţiva kilo-
metri de uliţe. Lucrările încă se desfășoară și 
sperăm că le vom finaliza cât mai curând. 
Pe parcursul anului trecut am lucrat și la 
iluminatul public în comuna Batoș unde s-a 
instalat pe fiecare stâlp o lampă cu led eco-
nomic, iar acum avem un iluminat stradal de 
calitate. 
Am continuat acţiunea de reparaţie a trotu-
arelor. Vreau să subliniez aici că nu am făcut 
niște trotuare foarte scumpe, ci am mers la 
un preţ mai mic pentru că avem speranţa ca 
la un moment dat va veni și lucrarea de ca-
nalizare și atunci să nu facem o lucrare foarte 
scumpă cu trotuarele pentru ca mai apoi să 
fie sparte prin introducerea canalizării. 
La reţeaua de apă am reușit să avem conductă 
de apă în faţa fiecărei gospodării din comu-
nă. Sunt branșate mare parte dintre gospo-
dării și i-aș ruga pe cetăţenii care nu au făcut 
încă lucrul acesta să o facă până vom preda 
către Aquaserv reţeaua de apă. Mai mult, în 
toamna anului trecut am achiziţionat un re-
zervor de apă pe care-l vom amplasa în satul 
Dedrad în această primăvară. 
Am reabilitat Căminul Cultural de la Goreni, 
au continuat lucrările de reabilitare la Cămi-
nul Cultural din Uila plus dotarea acestuia 
cu mobilier, staţii de sonorizare, instrumente 
muzicale, urmează să vină costumele naţio-
nale, fiind vorba aici de un proiect prin fon-
duri europene. 

Rep.: Ce aveţi în plan pentru acest an?
D.D.C.: Vrem să continuăm cu cele începu-
te anul trecut, să le ducem la bun sfârșit și 
bineînţeles să pornim proiecte noi. Sigur că 
pentru asta ne așteptăm ca cei de la Guvern, 
mai marii noștri să continue cu finanţarea 
acestor proiecte și a altora noi de care este 
nevoie. Şi aici mă refer la continuarea mo-
dernizării și asfaltării străzilor din comuna 
Batoș, avem un proiect pe care urmează să 
îl depunem în perioada imediat următoare 
referitor la drumurile de câmp. Ne dorim să 
obţinem finanţarea pentru reabilitarea unei 
clădiri a școlii din Batoș, recent cumpărată, 
pentru care avem depus proiectul și la Mi-
nisterul Dezvoltării și la Compania Naţiona-
lă de Investiţii unde suntem pe lista sinteză. 
Am speranţa ca anul acesta vom semna con-
tractul de finanţare și vom începe lucrările. 
Am alocat sume necesare pentru întocmi-
rea de noi proiecte cum ar fi o grădiniţă cu 
program prelungit și un centru de zi pentru 
persoane vârstnice. 
Nevoi sunt foarte multe și oricât de multe ai 
face tot mai este ceva de făcut. Nevoile sunt 
din ce în ce mai multe pentru că trebuie să 
ţinem pasul cu modernismul. Şi dacă vor-
bim de modernism, ne dorim să ţinem pasul 
cu digitalizarea și să implementăm un pro-
iect privind GIS-ul și RENS (Registrul Elec-
tronic al nomenclaturii stradale).    

Rep.: În perioada aceasta agricultorii au 
mare nevoie de sprijin. Cum veniţi în aju-
torul lor? 
D.D.C.: Am făcut multe pentru a sprijini 
agricultorii și sigur că sunt încă multe de fă-
cut. Putem spune chiar de lucrări realizate 
anul trecut, dar aș lua-o mai din urmă când 

în urmă cu ceva ani am obţinut certificatul 
de înregistrare a mărcii „Mărul de Batoș” la 
OSIM. Aceasta este o măsură venită să spriji-
ne producătorii de mere. 
Pentru protejarea fermierilor din orice do-
meniu s-a construit în comuna Batoș o staţie 
de lansare rachete antigrindină. De aseme-
nea, tot anul trecut s-a construit o platformă 
pentru gunoiul de grajd unde crescătorii de 
animale își duc deja gunoiul. Dacă nu ar fi 
această platformă nu ar mai putea beneficia 
de subvenţia pe cap de animal. 
Am închiriat pășunile crescătorilor de ani-
male, doar că aici, la capitolul pășuni oricâtă 
pășune le-ai da, tot nemulţumiţi sunt pentru 
că vor mai mult pentru că pășunea e aducă-
toare de venit prin subvenţie. Ar lua-o toată 
unul singur și tot nu i-ar ajunge. 

Mă bucur că prin subvenţia pe pășune le 
merge mai bine și își cresc efectivul de ani-
male de la un an la altul, însă suprafaţa de 
pășune e tot aia. Îi îndrum ca odată cu crește-
rea efectivului de animale să-și achiziţioneze 
sau să-și concesioneze suprafaţa de pământ 
necesară pentru a crește numărul de animale 
pe care ei vor să-l aibă. 
O acţiune a primăriei Batoș iniţiată în acest 
an 2021 prin care cred că sprijinim atât pro-
ducătorii locali cât și elevii din școlile comu-
nei este faptul că am hotărât să acordăm în 
fiecare lună elevilor produse locale. În luna 
aprilie am oferit două kilograme de mere fie-
cărui elev, în luna mai le oferim un borcan cu 
miere și tot așa în fiecare lună, vom da elevi-
lor ceva din produsele locale. 
Ne străduim pe orice cale să îi susţinem și să 
îi promovăm pentru că oricum le este greu 
producătorilor locali de orice fel. Din păcate, 
anul trecut nu am putut organiza din pricina 
pandemiei, Sărbătoarea Mărului, care este 
un moment foarte bun pentru acești produ-
cători de a-și promova și mai ales să-și vândă 
o parte din produse. 
Tot în scopul de a-i susţine și a-i ajuta să-și 
vândă produsele, anul trecut am cumpărat 
încă o clădire retrocedată, școala veche din 
Batoș, unde funcţionează astăzi muzeul, se-
cretariatul și direcţiunea școlii. Intenţionăm 
ca într-una din încăperi să facem în așa fel 
încât să funcţioneze un magazin cu produse 
locale. Îmi doresc foarte tare să reușim acest 
lucru. 

4ADMINISTRAŢIE

Administraţia din Batoș, în sprijinul fermierilor 
 Anul 2020 a fost un an greu pentru toţi. Un an în care au fost afectate diferite domenii de activitate, an în care mulţi au avut de suferit de pe urma pandemiei. Mulţi au întâmpinat greutăţi, mai 
ales în ceea ce privește gestionarea unei situaţii nemaiîntâlnite. La fel a fost și cu administraţiile locale pentru care intrarea în pandemie a fost o necunoscută. Despre acest subiect, dar și despre 
multe alte aspecte privind sprijinul oferit fermierilor am purtat discuţii cu primarul comunei Batoș, Dinu Dumitru Cotoi.

Secția Drumuri Naționale Târgu-Mureș își reîntregește echipa prin ocuparea următoarelor 
posturi vacante:
•	 1	muncitor	calificat	constructor	la	District	Reghin;
•	 1	șef	District	–	District	Tg.	Mureș;
•	 1	deservent	Utilaje	–	District	Tg.	Mureș;
•	 1	deservent	Utilaje	–	District	Sângeorgiu	de	Pădure
•	 1	specialist	resurse	umane	(S)	–	Compartiment	Resurse	Umane	–	SDN	Tg.	Mureș
•	 1	expert	SSM	(S)	–	Compartiment	SSM	–	SDN	Tg.	Mureș
Posturile se vor ocupa în urma unor concursuri de angajare care constau în probă scrisă sau 
interviu, după caz, respectiv probă de lucru. Dosarele de candidatură se depun la sediul SDN 
Târgu-Mureș, str. Sinaia nr. 4.
Detalii cu privire la aceste concursuri de angajare precum și alte oportunități de carieră în 
cadrul DRDP Brașov, puteți găsi pe site-ul DRDP Brașov la capitolul Cariere: http://brasov.
cnadnr.ro/ro/cariera/concursuri

Angajări la Secția Drumuri Naționale 
Târgu-Mureș



NR 165 5SOCIAL

Școala Gimnazială Batoș s-a alăturat campaniei 
„Natura fără 1 milion de PET-uri” 

La nivel local, proiectul are un mare impact 
atât printre elevi cât și printre locuitorii co-
munei Batoș, proiectul demarând cu două 
obiective, în primul rând de educare, dar și 
componenta comunitară. Având la bază spri-
jinul cadrelor didactice și a partenerilor, co-
piii au primit ideea cu entuziasm, implicân-
du-se trup și suflet în tot ceea ce înseamnă 
acţiunile de colectare a pet-urilor de pe raza 
comunei. Concret, 428 de copii de la toate 
cele 4 structuri școlare din comuna Batoș 
(Batoș, Uila, Dedrad, Goreni) sunt implicaţi 
în această acţiune de ecologizare. 
„Am găsit pe facebook un anunţ, mai precis 
o întrebare adresată de grupul civic „Româ-
nia Ecologică” dacă am fi dispuși să ne im-
plicăm într-o astfel de campanie prin care să 
se adune un milion de peturi din natură. Am 
răspuns afirmativ și ne-am apucat de trea-
bă. Am lansat proiectul în 15 martie, a du-
rat puţin până am găsit partenerii și am pus 
la punct detaliile. Două luni sunt suficiente 
pentru ca lumea și mai ales copiii să înţelea-
gă importanţa colectării separate. E o acţiune 
importantă pentru că educă și pentru că zi de 
zi dacă știu că pot să duc într-un loc peturile, 
mă obișnuiesc cu gândul și e un prilej prin 
care să ne formăm niște deprinderi” a pre-
cizat Irina Nagy, coordonatorul proiectului. 
Deși copii fiind, ei pot fi un bun exemplu de 
bună purtare pentru noi, adulţii. Pentru că 
prin faptele lor, putem conștientiza la rândul 
nostru importanţa unui mediu mai curat. 
„Cea mai simplă sursă de a ajunge la adulţi e 
prin copii. Sunt foarte receptivi, reţin mesaje-
le exacte, gândesc foarte simplu, nu complică 
lucrurile ca noi. Şi dacă uneori noi, adulţii, 
suntem delăsători în anumite privinţe, când 
e vorba de a lua decizia corectă, ei aleg întot-
deauna să facă ce e bine. Noi, adulţii, de mul-
te ori ignorăm acest aspect și ne e mai simplu 
să aruncăm o hârtie pe jos, iar atunci când ne 
întreabă cineva de ce am făcut-o spunem că 
mai era încă una. Pe partea de morală, copiii 
și-au însușit bine regulile. 

Sunt foarte deschiși, iar campania continuă 
chiar dacă este vacanţă” adaugă Irina Nagy. 
Coordonatorul proiectului își dorește ca 
după finalizarea proiectului, să continue la 
nivel local pe acest drum, având în vedere că 
are alături parteneri de nădejde. 
„Nu vrem să ne oprim la cele două luni de 
campanie, scopul este să continuăm, însă 
aici vom avea nevoie de ajutorul partenerilor 
noștri, în special de primărie. Nu știu în ce 
măsură vom merge mai departe, dar în școa-
lă vom continua să adunăm. Vor interveni 
mai apoi chestiuni logistice legate de cine 
le va lua din tomberoanele respective. Eu și 
Voluntarii pentru Batoș suntem dispuși să 
numărăm și să golim acele tomberoane când 
vor fi livrate la un centru de reciclare” spune 
Irina Nagy. 
Partenerii proiectului sunt Primăria Batoș, 
grupul civic „Voluntari pentru Batoș”, grupul 
România Ecologică de la care au primit ideea 
și Crama Liliac. Ca o noutate, recent au reușit 
și un parteneriat pentru valorificarea produ-
selor. „Când am lansat proiectul aveam doar 
o componentă educativă și una comunitară, 
însă acum putem vorbi și despre partea cari-
tabilă. Am luat legătura cu fundaţia „Capace 
cu suflet” din Cluj pentru a trimite capacele 
valorificate în urma proiectului, capace care 
vor fi duse la centrul de reciclare, iar banii 
vor ajuta copiii bolnavi” specifică Irina Nagy.   
La fiecare școală a fost montat câte un bo-
xpalet pentru depozitarea PET-urilor cu 
acces din stradă. După ce aceste cutii sunt 
umplute, intervin voluntarii care le numără. 
„Se numără  cele adunate din natură pentru 
a se contoriza la milionul despre care e vorba 
în cadrul proiectului, iar restul le numărăm 
doar la nivel de statistică pentru colectare 
separată. Luăm jos capacele, le restrângem 
volumul, le depozităm și purtăm discuţii cu 
cei care le vor livra la centrul de valorificare” 
adaugă Irina Nagy.
În doar o lună de la demararea proiectului 
s-au strâns atât de multe pet-uri încât nu s-a 

putut aștepta până la finalizarea proiectului, 
fiind nevoiţi să facă deja o livrare, fiind vorba 
de 13.200 peturi doar în școli. Mai precis, în 
data de 16 aprilie au fost livrate 448 de kg de 
peturi, captura dintr-o lună, la un centru de 
colectare din Reghin. 

„Mă bucur că fiecare comunitate s-a activat. 
Nu doar noi la Batoș, ci și la Goreni, copiii 
alături de cadrele didactice, care în timpul li-
ber, în vacanţă au acţionat prin sat. O echipă 
restrânsă ca număr au ieșit pe drumuri, pe 

șanţuri, pe hotar de unde au strâns 1063 de 
peturi, asta niște copilași, în doar o oră și ju-
mătate. Valoarea proiectului constă în faptul 
că nu costă mult, decât un pic de iniţiativă și 
atitudine de a ne implica și de a ne schimba.„

Şcoala Gimnazială Batoș, cu implicarea tuturor structurilor școlare din comună, s-a alăturat unui proiect la nivel naţional lansat de grupul România Ecologică prin care și-au propus ca într-o 
perioadă de 2 luni să adune 1 milion de pet-uri. 
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În Municipiul Reghin, numărul cererilor pen-
tru  înscriere la creșă sunt din ce în ce mai nu-
meroase, însă în același timp există o lipsă de 
locuri, fapt ce îngreunează situația părinților 
care trebuie să se întoarcă la lucru. Din acest 
motiv, Primăria Municipiului Reghin a con-
siderat necesară deschiderea unei noi unităţi 
pentru a veni în sprijinul părinţilor. 
Consilierii locali reghineni au aprobat în 
ședința din data de 13 aprilie proiectul de ho-
tărâre privind înființarea unui centru de în-
grijire și educație timpurie a copiilor ,,Creșa 
nr. 2 Reghin” și aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare. 
Potrivit proiectului de hotărâre este vorba 
despre un contract de comodat încheiat între 
Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Re-

formată I Reghin și Unitatea Administrativ 
Teritorială – Municipiul Reghin. 
Unitatea va dispune de trei grupe de copii, 
mai precis o grupă cu predare în limba ma-
ghiară și două grupe mixte a câte zece copii 
în grupă.  De asemenea, vor fi create 11 pos-
turi necesare bunei desfășurări a activității în 
condiții optime, asftel: 1 post șef serviciu, 1 
post asistent medical, 1 post educator pueri-
cultor, 2 posturi educator, 3 posturi infirmie-
ră, 3 posturi îngrijitoare.
Cel mai probabil Creșa nr. 2, situată pe strada 
Dealului va fi funcțională din toamna acestui 
an. 
(C.R.)

Creșă nouă în Reghin 
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Centrul de Zi „Civitas” din Solovăstru în sprijinul copiilor 
din comună 

8SOCIAL 

Codruţa ROMANŢA

Dotările oferă copiilor din comună posibili-
tatea de a participa la activităţi educative și 
recreative, în cele mai bune condiţii. 
„Centrul de Zi este una dintre cele mai mari 
mândri ale noastre, ca și Asociaţie după trei 
ani de activitate. Ceea ce ne lipsea era un 
spaţiu în care noi să ne desfășurăm activită-
ţile cu copiii, un spaţiu care să fie pe măsura 
nevoilor copiilor, dar care să respecte și ce-
rinţele legale și standardele de calitate impu-
se de legislaţia în vigoare. 
Din fericire am apelat la autorităţile locale, la 
Primăria și Consiliul Local Solovăstru la care 
am găsit foarte multă înţelegere și sprijin și 
datorită parteneriatului cu aceștia am reușit 
să obţinem acest spaţiu care a fost renovat și 

modernizat” a precizat Mihaela Chirteș, pre-
ședintele Asociaţiei Civitas „Împreună pen-
tru Comunitate”. 
În momentul de faţă, în cadrul Centrului de 
Zi „Civitas” sunt oferite activităţi precum: 
- efectuarea temelor sub supravegherea pro-
fesorilor pentru elevii din clasele primare 
cu profesor învăţământ primar - Mihaela 
Chirteș
- consultații la matematică pentru elevii cla-
sei a VIII-a cu profesorul Mărginean Ioan 
- limba engleză cu profesorul Anthony In-
gram din Marea Britanie, dar și activități ar-
tistice și recreative.
„În prezent desfășurăm activităţi de tip after 
school. Copiii din clasele primare vin aici 

după orele de școală, își fac temele alături de 
cadrele didactice care fac parte din echipa 
noastră de voluntari. De asemenea, pentru 
elevii de clasa VIII-a care sunt în pragul exa-
menului de capacitate, organizăm consulta-
ţii la matematică. În următoarele săptămâni 
vom avea și un profesor de limba română 
care va face voluntariat aici la centru pentru 
copiii care își doresc să participe. Din echipa 
de voluntari face parte și Anthony Ingram, 
care e stabilit în România de câţiva ani și 
care spre bucuria noastră a hotărât să facă 
voluntariat la asociaţie. Acesta face 60 de ki-
lometri o dată pe săptămână pe cheltuiala lui 
doar ca să fie alături de copiii din comuna 
Solovăstru. A avut primele întâlniri cu copi-

ii, iar aceștia sunt foarte încântaţi. Am fost 
surprinsă ca seara, după prima activitate la 
engleză să primesc foarte multe mesaje de la 
copii care nu au fost prezenţi, dar care își do-
reau să participe pe viitor” a precizat Mihaela 
Chirteș. 
Capacitatea centrului este de 30 de copii. 
„Dacă ne gândim la nevoile comunităţii e 
clar că am putea să deservim mult mai mulţi 
copii, dar este important pentru noi să facem 
aceste activităţi în condiţii de maximă sigu-
ranţă. Așa că ne limităm la acel număr de 30 
de copii impus de suprafaţa pe care o avem 
aici, dar sperăm ca pe viitor putem să ne mă-
rim capacitatea și să oferim servicii mult mai 
multor copii” a adăugat Mihaela Chirteș. 

De curând, clădirea fostului CAP din Solovăstru găzduiește Centrul de zi Civitas, care este acreditat și licențiat. Acesta a fost dotat prin fonduri europene prin GAL Prietenia Mureș Harghita, 
fiind vorba de peste 20 de mii de euro, bani folosiţi pentru dotarea centrului. 
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În acest an bugetul general consolidat al 
județului Mureș este de 924.645.000 lei, din 
care 45% revine spitalelor, ca sume alocate 
din bugetul național. Județul Mureș, în anul 
acesta, se va gospodări dintr-un buget pro-
priu în valoare de 499.820.000 lei. 
„Anul acesta am primit cu 53 milioane de lei 
mai puțin, pentru cheltuieli de funcționare, 
față de ceea ce ar fi nevoie. Conform legii, 
trebuie să asigurăm aceste cheltuieli, ceea 
ce o să și facem, astfel sumele provenite din 
venituri și o parte din excedentul bugetar 
vor fi îndreptate spre cheltuieli” a declarat 
Președintele Consiliului Județean Mureș, 
domnul Péter Ferenc.
Anul acesta, Consiliul Județean va aloca mai 
mult de 74,5 milioane lei pentru investiții, 
cheltuielile de funcționare ajung la suma de 
326 milioane de lei, iar veniturile din proiec-
tele europene sunt de 99,5 milioane de lei.

Continuă modernizarea rețelei de drumuri 
județene

Pentru anul 2021, am alocat 62,5 milioane 
lei pentru întreținerea, reparația și moder-
nizarea drumurilor județene. Continuăm 
reabilitarea drumului județean 153C Re-
ghin – Lăpușna – limita județului Harghita, 
porțiune de 12 km (50.000 lei), realizarea 
acostamentului, întreținerea șanțurilor dru-
mului județean 135 Târgu-Mureș - Miercu-
rea Nirajului – Sărățeni – limita județului 
Harghita (5.200.000 lei). Se vor efectua 
lucrări de plombare și reparație pod pe o 
porțiune a drumului județean 134 și 153G 
(300.000-300.000 lei), reparație pod de be-
ton la Gălești, porțiune a drumului județean 
151D, respectiv la Suplac drumul județean 
151B (500.000-500.000 lei). Anul acesta se 
vor realiza planurile tehnice pentru reabili-
tarea a trei tronsoane mari: drumul județean 
151D porțiunea Ungheni – Acățari, drumu-
rile județene 152A, 151A și 151 porțiunea 
Târgu-Mureș - Band - Şăulia – Sărmașu – 
limita județului Bistrița-Năsăud, precum și 
drumul județean 135 tronsonul Târgu-Mureș 
- Sărățeni – limita județului Harghita.

S-a aprobat bugetul 
județului Mureș pe 
anul 2021

Cupa Off Road Mureș Challenge la Ibănești

Evenimentul se adresează atât echipajelor 
de începători, care vor utiliza vehicule 4x4 
fără modificări structurale speciale, cât și 
echipajelor care au experienţă și utilizează în 
concurs vehicule 4x4 cu modificări speciale 
pentru off-road.
Competiţia este organizată de ACS OFF 
Road Ciuc în colaborare cu ACS Valea Re-
gilor OFF Road Team și se va desfășura pe 
raza comunei Ibănești. Cupa “Off Road 
Mureș Challenge va încălzi motoarele celor 
pasionaţi de off-road și va repune Mureșul 
și Ibăneștiul pe harta competiţiilor de Off 
Road adevărat. Se anunţă un număr mare 
de echipaje, care vor concura la 6 categorii: 
Hobby (cea mai soft), Standard A, Standard 
B, Standard C (Challenge), Open SSV și 
Open-Extrem (clasele regina ale off-road-
ului). Competiţia se va organiza cu respec-
tarea regulamentului sportiv CNOR și al re-
gulamentului particular, iar navigarea se va 

face pe roadbook și track” spun organizatorii 
evenimentului. 
Documentele necesare pentru înscriere sunt: 
actul de identitate atât pentru pilot cât și 
pentru copilot, permis de conducere valabil 
pentru pilot, declaraţia pe propria răspunde-
re. 
Taxa de înscriere în competiţie este de 250 de 
lei pentru un participant, care include trase-
ul de off-road stabilit de către organizatori, 
tricoul evenimentului, pachet cu hrană în 
traseu și petrecerea de sâmbătă seara cu cina 
festivă. De asemenea, taxa de înscriere pen-
tru însoţitori este de 50 de lei. 
Mai multe detalii despre competiţie, pro-
gram, precum și regulamentul consursului 
pot fi găsite pe pagina de facebook Cupa Off 
Road Mureș Challenge. 

(C.R.)

Timp de trei zile, în perioada 21 – 23 mai, pe Valea Gurghiului se va desfășura prima ediţie a Cupei “Off Road Mureș Challenge”, un concurs la care sunt așteptaţi toţi iubitorii de adrenalină, cu 
mulţi cai-putere într-o locaţie deosebită. 
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Autoritatea de Supraveghere Financia-
ră (ASF) și Institutul de Studii Financiare 
(ISF) organizează în anul școlar 2020-2021 a 
II-a ediție a concursului Fii ProFIN! în ca-
drul programului educațional Start2Teach, 
în scopul promovării educației financiare 
în învățământul preuniversitar. Prin acest 
concurs organizatorii își doresc promovarea 
educației financiare și deschiderea unor noi 
căi de informare prin care profesorii să poată 
accesa resurse utile în activitatea lor didac-

tică. 
Premiile în cadrul acestui concurs constau 
în 10 tablete oferite pentru cele mai bune 
10 planuri de lecție cu tema Relația consu-
matorului cu instituțiile financiare neban-
care – Produse și servicii de asigurare, în 
vederea susținerii unei ore de educație fi-
nanciară din programa disciplinei Educație 
Economico-financiară pentru clasa a VIII-a, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 
Naționale nr. 3393/28.02.2017 – ora (lecția) 

aferentă competenței specifice 1.2. din pro-
grama menționată.
Concursul se desfășoră în perioada 8 februa-
rie – 15 mai 2021 (perioada de înscriere). 
Înscrierea lucrărilor în concurs se face pe 
adresa de e-mail la edu@asfromania.ro. Cele 
mai bune 10 planuri de lecție vor fi premi-
ate cu 10 tablete, câștigătorii urmând să fie 
desemnați la finalul lunii mai 2021. 
Înscrierea în concurs este posibilă pentru 
orice cadru didactic, indiferent de specia-

lizare, materia predată sau de nivelul clasei 
la care predă, dar este necesar ca respec-
tivul candidat să predea într-o unitate de 
învățământ de stat.
Regulamentul concursului îl puteți găsi aici. 
https://asfromania.ro/edu/pentru-profesori/

(C.R.)
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Concurs Fii ProFin! Dedicat profesorilor 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și com-
baterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dez-
voltare Locală integrată (DLI 360 grade) în 
comunitățile marginalizate în care există 
populație aparținând minorității rome – Re-
giuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectului „DE LA MARGINALIZA-
RE, LA INTEGRARE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Comunei Deda în calitate de soli-
citant anunţă Reluarea activității proiectului 
începând cu 19.04.2021 din cadrul proiectu-
lui „DE LA MARGINALIZARE, LA INTE-
GRARE !”, ID: 115353

Vă informăm că în perioada 10.02.2020 (in-
clusiv) – 18.04.2021 (inclusiv) proiectul  ”DE 
LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE!”, 
ID: 115353, a fost suspendat. Suspendarea a 
avut la bază riscurile desfășurării activităților 
din cadrul proiectului, generate de pandemia 
COVID 19 pe teritoriul României și multi-
ple probleme apărute în derularea activității 
proiectului. Perioada de implementare a 
proiectului este de 42 luni, respectiv între 
data 13.02.2018 și data 15.10.2022, la care 
se adaugă, dacă este cazul, și perioada de 
desfășurare a activităților proiectului înainte 
de semnarea Contractului de Finanțare, con-
form regulilor de eligibilitate a cheltuielilor 
În acest sens, în scopul reluării activităților 
proiectului se impune conceperea unui plan 
de măsuri care să cuprindă următoarele as-

pecte: 
 – Asigurarea condițiilor optime de 
desfășurare a activităților cu beneficiarii aju-
toarelor de stat, inclusiv organizarea de cir-
cuite pentru diminuarea/eliminarea riscului 
de infectare cu virusul SARS-COV-2 
–  Reorganizarea resurselor umane implicate 
în activitățile proiectului, prin actualizarea 
responsabilităților și extinderea perioadelor 
conform prelungirii proiectului.
     – Actualizarea Grupului țintă care va be-
neficia de serviciile oferite în cadrul proiec-
tului, în urma modificărilor apărute pe peri-
oada suspendării proiectului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului ră-
mâne 27.195.393,50 lei

•	 Valoarea	 eligibilă	 nerambursabilă	
din FSE: 22.798.887,48 lei
•	 Valoarea	 eligibilă	 nerambursabilă	
din	bugetul	naţional:	3.759.666,48lei;
•	 Valoarea	cofinanţării:	636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUŞ – Manager proiect

Reluare activitate proiect ”DE LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE!”
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Expoziție chinologică la Fâncel

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

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

autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.

Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00

Sâmbătă 8.00 -13.00

Director fondator: Daniel Gliga
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Maratonul Scaunul Domnului 
Prima ediție a Maratonului Scaunul Domnu-
lui, eveniment sportiv organizat de Asociația 
Eco Reghin, va avea loc în data de 22 mai. 
Maratonul este o competiție individuală de 
alergare montană și anduranță, unde cei 
înscriși vor avea de parcurs un traseu mon-
tan stabilit de organizatori. Competiția este 
deschisă atât sportivilor profesioniști, cât 
și amatorilor cu vârsta peste 18 ani. Pentru 
participanții cu vârsta sub 18 ani ani este 

nevoie de acordul scris al părintelui ori tuto-
relui legal. ,,Traseele sunt marcate cu marcaj 
turistic în mare proporție, iar în zonele în 
care acesta lipsește sau este deteriorat se in-
tervine cu mijloace specifice de direcționare 
(bandă plastic, indicator, spray colorat etc.). 
Vom întâlni și porțiuni scurte neamenajate 
și neprotejate, drumuri publice și forestiere, 
pante cu înclinare mare și zone accidentate” 
se menționează în regulament. 

Competiția cuprinde curse precum un ma-
raton de 42 de kilometri, un semimaraton de 
21 de kilometri, o probă de cross de 12 kilo-
metri, dar și un traseu de drumeție de 8/12 
kilometri. 
Traseul va fi marcat cu banda colorată sau 
alte forme de semnalizare, iar zonele pericu-
loase vor fi marcate cu panouri și semnaliza-
re vizuală. Pe parcursul traseului vor fi ame-
najate 5 puncte de alimentare și hidratare, 

dar și puncte de control și puncte de trece-
re obligatorii. Participanţii trebuie să treacă 
prin acestea, unde vor fi notați în ordinea 
sosirii (cronometraj+securitate). 

(C.R.)

U.Ch.R. – Asociație chinologică recunoscută 
internațional, organizează în data de 15 mai 
un nou eveniment chinologic. Evenimentul 
se va desfășura pe Platoul Fâncel fiind orga-
nizat cu sprijinul Primăriei Ibănești.
Vor fi patru ringuri de arbitraj în sistem mul-

tijudging, la clase câte doi arbitri, iar pentru 
titlurile  BOG (Cel mai bun câine al grupei) 
și  BIS  (cel mai bun câine al expoziției) câte 
4 arbitri. De asemenea, va exista arbitraj pen-
tru titlul de campion al României, arbitraj 
pentru obținerea pedigree-ului de tipicitate, 

pentru câinii care nu dețin acte de origine, 
pentru toate rasele.
Titlurile pentru CAC și CACIB se vor 
desfășura în aceeași zi. În cadrul evenimen-
tului vor exista și concursuri speciale, tom-
bolă, best junior handler, teste de caracter. 
Participarea la clasa baby și puppy este gra-
tuită – vârstă sub 9 luni.
Un lucru important de menționat este faptul 
că toți câinii trebuie să aibă obligatoriu car-
net de sănătate la zi și să fie microcipați.
Programul expoziției:
Ora 9.00 – 10.00 intrarea câinilor în incintă 
prin punctul de control veterinar (verificare 
cip și carnet sănătate)
Ora 10.00 – arbitraj CAC
Ora 13.00 – concursuri speciale
Ora 14.00 – pauza de masă
Ora 15.00 – arbitraj CACIB
Ora 17.00 – concursuri speciale
Mai multe detalii despre eveniment și taxa de 
înscriere găsiți pe site-ul U.Ch.R.

(C.R.)

Competiția Carpathian Adventure aniversează 20 de ani
Concursul Outward Bound Carpathian Ad-
venture, cea mai veche competiție de aventu-
ră din România se pregătește în acest an de o 
ediție festivă. Cea de-a XV-a ediție a seriei de 
provocări, care a început acum 20 de ani, va 
fi organizată în perioada 13-15 august 2021, 
la Sovata și împrejurimi. 
Organizatorii au început pregătirile, motiv 
pentru care îi invită pe cei dornici de aventu-
ră să urmărească site-ul mereu în actualizare, 
să-și găsească colegi de echipă, să transmită 
știrile despre competiție în mediul lor și să 
înceapă pregătirea, deoarece competiția din 
acest an este plină de noi surprize, provocări 
și experiențe. 
,,Competiția de aventură, în fiecare an are loc 
în diferite locuri / rute, a fost concepută pen-
tru a cunoaște diferite părți ale Carpaților 
încă de la început. Scopul său este de a crea 
o oportunitate pentru patru persoane cu 
mentalități diferite de a lucra împreună prin 

finalizarea unei varietăți de probe, care in-
clud orientare, drumeții, ciclism montan și 
alte activități în echipă. În plus, are un ca-
racter caritabil: organizația investește toate 
veniturile din donații, pentru a finaliza noua 
grădină de corzi, un loc care a oferit deja un 
punct de cotitură pentru mii de participanți, 
precum și atitudinea de a experimenta că 
suntem capabili de mai mult,  decât am putea 
crede” spun organizatorii.  
Competiția este organizată de Outward 
Bound România, în parteneriat cu Salva-
mont Salvaspeo Mureș și  EKE Târgu-Mureș. 
Mai multe detalii despre competiție, cât și 
programul care va fi implementat în con-
formitate cu prevederile epidemiologi-
ce în vigoare, se găsesc e site-ul https://
outwardbound.ro. 
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